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Thesis Synopsis 
The title of my study is: Oceanic Gems (Jawaahir ul-Bahriyah) 

and the explanation of mediation (Al-Waseet) for the judge named: - 
Najmud-deen Abi 'Abbaas Ahmad bin Muhammad Al-Qamooli Al-
Misri Ash-Shafa'i (died 727 Hijri). I begin my thesis which is based on 
a chapter called: "The moral rulings for the last will from a book 
named: "The book of wills". I end my research at the final part of the 
second chapter named: "The distribution of war booty" in the book of 
"The spoils of war". These are what will be used and included in my 
research and investigation for my Thesis. 

This is an introduction to my thesis which is attached to a master's 
degree (Ms) certificate which is awarded from the department of 
jurisprudence (Fiqh) in the faculty of Islamic Law (Sharia'h) in the 
Islamic University of Medina. The research overseer is: - 'Ataa Allah 
bin Hameed AL-Hajoori and with the supervision of Dr Yusuf bin 
'Awadh AL-'Amri and it is an investigation and research for the 
jurisprudential manuscripts based upon the school of thought of Imam 
Muhammad bin Idrees Ash-Shafa'i.  

My research relies on two main manuscript texts. The first is the 
original copy found in the museum in the Topkapi Sarayi, in Istanbul, 
Turkey. The second will be used for collation and comparative 
purposes which is found in the archives of Al-Azhar University in 
Cairo, Egypt. 

The thesis includes an introduction, two sections for my 
research and an index of references.  

As for the introduction, it includes some introductory 
statements and articles, the means used for selecting the manuscripts for 
investigation and the importance of scholarship in this field, some 
translations done by its author and documentation related to the author 
of the manuscript, some previously done research, a research and 
investigation plan and finally a research and investigation method.  

The First section: the study section and two research topics. The 
first topic is the study of the author of the manuscript. The second 
section will be an introduction to his book. They will contain 
subsections.  

The second section: is the investigation which will include the 
text of the investigator. Within it is parts from the book of wills, the 
book of savings, the book of the spoils of war and war booty. 

Finally, I conclude my thesis by putting the indexes and 
referencing pages of all the sources I used for evidences from original 
and second- or third-party source materials. The function of the index 
pages depends on all the proofs I provided and mentioned for 
referencing purposes in this certified thesis directed and approved by 
the deanship of higher education.  

Keywords: Al-Jawaahar Al-Bahriyah (Oceanic Gems), Al-Waseet 
(Mediation), Al-Qamooli, Qismut-tarikah (the section of Inheritance), 
(Al-wadee'ah) Savings, Al-fai (the spoils of war) and Al-Ghaneemah 
(war booty).   
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 شكر وتقدير 
أمحد هللا تعاىل أوالً وآخراً ظاهراً وابطناً على عظيم مـا أنعـم بـه علـّي مـن نعمـه الـ  
ر يل إمـام هـذا العمـل املتواضـع،  صى، وأشكره على إحسانه وتوفيقـه أ  يسـّ ال تعد وال حتح

اإلخــاليف يف لوجهــه الكــرأ، وأ  يــرزق  وأســهله عــز وجــل أ  اعــل هــذا العمــل خالصــاً 
 يل ذلك والقادر عليه.القول والعمل إنه و 

ّي العزيــزين الــذين   يـــدخرا  مث إنــ  أتقــدم  زيــل الشـــكر، والتقــدير، والــدعاء لوالـــدي
جهــداً يف دعمــي ومســاندا مــاداًي ومعنــوايً، فهســهله ســبحانه أ  ازيهمــا عــ  خــري اجلــزاء 

ــانده ــاً أخـــواين علـــى دعمهـــا ومسـ ا يل إلمـــام هـــذه مويحثيبهمـــا خـــري الثـــواب، وأشـــكر أيىـ
الرســالة، وأخــص ابلــذكر مــنهم أخــي أبــو ســامي، علــى مــا بذلــه معــي مــادايً إلمــام هــذه 

 الرسالة جعله هللا يف ميزا  حسناته، وذخراّ له يوم يلقاه. 
كمــا ال يفــوت  يف هــذا املقــام أ  أتقــدم ابلشــكر، والتقــدير للقــائمني علــى جامعتنــا 

ــ ــوظفني، وابألخـــص كليـ ــاتذة، وإداريـــني، ومـ ــن أسـ ــة مـ ــدها، املباركـ ــة يف عميـ ــريعة ةثلـ ة الشـ
بـذلوه وقـدموه لنــا، مــا ووكيلهـا، ورئـيس قسـم الفقــه، وأعىـاء هيدـة التــدريس املـوقرين علـى 

وكــذلك أشــكر مجيــع مــن درســ  وعلمــ  مــن مشــاينا الكــرام علــى مجيــل إحســاهنم، كمــا 
أخــص ابلشــكر والتقــدير مشــريف علــى هــذه الرســالة الشــي/ الفاضــل الــدكتور  يوســف بــن 

ــاٍد وتوجيـــه، فهســـهل هللا  -حفظـــه هللا-عـــواض العمـــري  ــا أوالين مـــن نصـــٍو، وإرشـ علـــى مـ
 تعاىل أ  ازيه ع  خري اجلزاء، وأ  احْزل له املثوبة واألجر.

، فمــا كــا  جاللــهنقص، واخلطــه، والكمــال لــه جــّل ختامــاً فــن  مــن طبيعــة البشــر الــ
 ا .من صواٍب فمن هللا، وما كا  من خطٍه فمن نفسي والشيط

 وأسهل هللا تعاىل أ  يرزق  العلم النافع والعمل الصاحل ويتقبل م  إنه جواد كرأ.
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 االفتتاحية
شرور   من  ابهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستهديه،  ونستعينه،  حنمده،  هلل،  احلمد  إ  

له،   أنفسنا، له، ومن يىلل فال هادي  يهده هللا فال مىل  أعمالنا، من  ومن سيدات 
عبده ورسوله   أ  حممداً  له، وأشهد  إله إال هللا وحده ال شريك  أ  ال   يه}ٱوأشهد 

 مل  خل}  ( 1) {َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي  مي  خي  حي جي
 جهمه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

 يي ىي} ،  (2){ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه
 هت ختمت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 . (3) {جس مخ جخ مح  جح مج  حج  مث

 :أما بعد
العلــــــم الشــــــرعي واالنشــــــغال بــــــه تعلمــــــاً وتعليمــــــاً مــــــن أعظــــــم القــــــرب وأجــــــل فــــــن  

ــاب  ــاءت نصــــويف الكتــ ــد جــ ــة، وقــ ــا مرتبــ ــوم، وأعالهــ ــو مــــن أشــــرف العلــ الطاعــــات، وهــ
ــن ذلـــــك قولـــــه  ــغل بـــــه، فمـــ ــل مـــــن انشـــ ــه، ومبينـــــًة فىـــ ــه وحاثـــــًة عليـــ ــنة آمـــــرًة بطلبـــ والســـ

وقولــــــــــــــــــــــــــــــــه  ،(4){هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه}: تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل
 مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف}ٱ: تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل
ــه ، (5){جم هل ــنة قولـــــــ ــن الســـــــ ــرياً »: ☺ومـــــــ ــه خـــــــ ــرد هللا بـــــــ ــن يـــــــ ــه يف مـــــــ يفقهـــــــ
مــــــن ســــــلك طريقــــــاً يلــــــتمس فيــــــه علمــــــاً ســــــّهل هللا لــــــه بــــــه »: ☺، وقولــــــه (6)«الــــــدين

 
 (102آل عمرا : اآلية ) (1)
 (1النساء: اآلية ) (2)
 (71  –  70األحزاب: اآلية ) (3)
 (11اجملادلة: اآلية ) (4)
 (9الزمر: اآلية ) (5)
ــرياً يفقــــه يف الــــدين رقــــم  أخرجـــه البخــــاري يف صــــحيحه    (6) ــم، ابب: مــــن يــــرد هللا بــــه خـ كتــــاب العلـ

 .(25 1)(،71احلديث )
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 ، والنصويف يف هذا الشه  معلومٌة مشهورة.(1)«طريقاً إىل اجلنة

ــق  ــة مـــن خلـ ــو الغايـ ــا ، وهـ ــل فـــالح اإلنسـ ــه  صـ ــل بـ ــرعي والعمـ ــم الشـ ــتعلم العلـ وبـ
اخللق، وعلم الفقه أرقى العلـوم منزلـة، وأسـناها منقبـة، وأعظمهـا فائـدة، ويـدل علـى عظـم 

، وقــد (2)«يف الــدين اللهــم فقهــه»البــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا  ☺فىــله دعــاء النــ  
مــن الصــحابة، والتــابعني  ☺اشــتغل اــذا العلــم العلمــاء قــدًاً وحــديثاً منــذ عهــد النــ  

ومن بعدهم، وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً، وتعليماً، وإفتاًء، وقىاًء إىل أ  جاء من 
ملنظـوم، ا العلـم وألفـوا فيـه، فمنـه املـل، والشـرح، واملختصـر، واملطـول، واذبعدهم فدونوا هـ

واملنثور وتكونت املذاهب األربعة، وقويت وظهر هلا أتباع اهتموا اا تصنيفاً وأتليفاً، وقد 
وذلـك -توارثها املسلمو  جيالً بعد جيل، لكن الكثري من تراث الفقه اإلسـالمي مفقـود 

أو خمطـــوط ةاجــــة إىل حتقيــــق،  -مبـــا حــــل ابألمـــة اإلســــالمية مــــن حمـــن كحــــروب و ريهــــا
 لتزود اا املكتبات؛ فيستفيد منها الباحثو  واحملققو  وطالب العلم. وإخراج، ونشر

ومــن آالء هللا عــز وجــل أ  تيســر لنــا العثــور علــى خمطــوط قــّيم نفــيس يف علــم الفقــه 
لـنجم الـدين  كتاب اجلواهر البحرية )جووواهر البحوور(على مذهب اإلمام الشافعي وهـو 

هــ، وهـو اختصـار لكتـاب البحـر احملـيط شـرح 727القمـويل ت  أمحد بن حممدأيب العباس  
 الوسيط للمؤلف نفسه، الذي أكثره مفقود.

ا الكتاب وأصله قيمة علمية كبرية؛ استشرت أهل العلـم والتخصـص؛ ذوملا كا  هل 
بدايـــة  فهشـــاروا علينـــا  دارتـــه للتحقيـــق، ليكـــو  موضـــوع رســـال ، وكـــا  نصـــي  منـــه مـــن

كام املعنوية للوصـية مـن كتـاب الوصـااي إىل هنايـة البـاب الثـاين يف الفصل الثالث من األح
ضــــمن  ،( لوحــــة61قســــمة الغنــــائم مــــن كتــــاب قســــم الفــــىء والغنيمــــة، والــــذي يقــــع يف )

لــك ذمشــروع ملرحلــة العامليــة )املاجســتري(، أســهل هللا عــز وجــل التوفيــق والســداد إنــه ويل 
 والقادر عليه.

 
(، ابب فىــل االجتمــاع علــى  2699(، حــديث رقــم )2074 4أخرجــه مســلم يف صــحيحه )  (1)

 تالوة القرآ  وعلى الذكر.
 (، ابب وضع املاء عند اخلالء.143(، حديث رقم )41 1أخرجه البخاري يف صحيحه ) (2)
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 : علميةأسباب اختيار املخطوط وأمهيته ال
 : تتجلى أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية

كونه من الـرتاث العلمـي اإلسـالمي يف الفقـه الـذي ينبغـي أ  يـهز ملـن لـه صـلة -1
 اذا الفن من مفت وقاض وطالب علم.

، أنـــه اختصـــار شـــامل، وجـــامع للبحـــر احملـــيط يف شـــرح الوســـيط ل مـــام الغـــزايل -2
ســـهل العبـــارة، حســـن الصـــيا ة، وال حفـــى أمهيـــة البحـــر والوســـيط يف املـــذهب 

ــافعي، قـــال ــنوي الشـ ــاابً   أعلـــم "ال: األسـ ــر املـــذهب يف كتـ ــائل أكثـ ــه" مسـ  (1)منـ
 يقصد البحر احمليط.

كو  أ لـب أجـزاء األصـل الـذي هـو البحـر احملـيط مفقـودة، وال يوجـد منـه إال   -3
 متفرقة.أجزاء قليلة 

 إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب. -4
  جاللة قدر املؤلف وسعة علمه واطالعه يف املذهب الشافعي. -5
اعتماد العلماء على هذا املصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه، منهم: السـيوطي   -6

ألفـا  أيب شـجاع، يف األشباه والنظائر، واخلطيب الشـربي  يف اإلقنـاع يف حـل 
وويل الدين أبو زرعة العراقي يف طرح التثريب يف شرح التقريب، وابن حجـر يف 

  اإليعاب، و ريهم الكثري.
* *  * 

 : الدراسات السابقة
بعد البحث يف حمركات البحـث العنكبوتيـة، واالستفسـار مـن عـدة جهـات ومراكـز 

وجامعــــة اإلمــــام حممــــد بــــن ســــعود كمركــــز امللــــك فيصــــل للبحــــوث والدراســــات، :  عليمــــة
اإلســــالمية، واملعهــــد العــــايل للقىــــاء، وجامعــــة أم القــــرى   أجــــد مــــن قــــام بتحقيــــق هــــذا 

 الكتاب أو بدراسته أبي شكل من األشكال.

 
 (169 2انظر: طبقات الشافعية ) (1)
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وقـــد ســـبق  إىل التســـجيل يف هـــذا املخطـــوط عـــدد مـــن زمالئـــي مـــن طلبـــة بـــر مج 
 : ة، وهمماجستري الفقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنور 

الفصــــل األول يف آداب قىــــاء مــــن أول الكتــــاب إىل هنايــــة مصــــطفى معــــاذ حممــــد،  -1
 احلاجة.

مــن بدايــة الفصــل الثــاين فيمــا اــب االســتنجاء منــه اىل هنايــة ابب مهااتمــا ويلســن،  -2
 املسو على اخلفني.

 زبري سلطا ، من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة. -3

حممــد أزهــري، مــن بدايــة البــاب اخلــامس يف شــرائط الصــالة إىل هنايــة الفصــل الثــاين  -4
 فيمن هو أوىل ابإلمامة.

علي أمحد صاحل صلوع، من بداية كتاب صالة املسافرين اىل هنايـة القـول يف الغسـل   -5
 من كتاب اجلنائز.

ائز اىل هنايــة مــن بدايــة النظــر الثــاين يف الغاســل مــن كتــاب اجلنــمظــر منظــور حــاف ،  -6
 األداء يف الوقت من كتاب الزكاة.: القسم األول

حممــــد بشــــري عبــــدالرحيم، مــــن بدايــــة القســــم الثــــاين يف تعجيــــل الزكــــاة اىل هنايــــة زكــــاة  -7
 الفطر.

عبدهللا الثرايء، من بداية كتاب الصيام اىل هناية فصل يف موجب القـرا  والتمتـع مـن    -8
 كتاب احلج.

من بداية الباب الثاين يف صـفة احلـج اىل هنايـة األمـر الثالـث مـن سانفوا عبدالسالم،    -9
 األفعال املوجبة للىما  من كتاب احلج.

عبداإللــه الســبيعي، مــن بدايــة الطــرف الثالــث يف األكــل مــن كتــاب احلــج اىل هنايــة  -10
 الطرف الثالث يف احلالة ال  تعته فيها املماثلة من كتاب البيع.

داية الطـرف الرابـع يف احتـاد اجلـنس واختالفـه مـن كتـاب البيـع من بحادنت مجيل،    -11
 تلف املعقود عليه من كتاب البيع.: اىل هناية املانع الثالث من موانع الرد ابلعيب
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خـروج : أمحد علـي حسـن جحـاف، مـن بدايـة املـانع الرابـع مـن موانـع الـرد ابلعيـب  -12
فيمــا يطــرأ علــى : هنايــة فصــلاملبيــع عــن ملــك املشــرتي اىل  ــريه مــن كتــاب البيــع اىل 

 الثمار املبيعة قبل القطاف واالختالط بغريها من كتاب البيع.

منصور معجـب، مـن بدايـة القسـم اخلـامس مـن كتـاب البيـع اىل هنايـة البـاب الثـاين   -13
 يف القبض من كتاب الرهن.

مــن بدايــة البــاب الثالــث يف حكــم املرهــو  بعــد القــبض حممــد علــيم الــدين يوســف،  -14
 حق املرهن والـراهن مـن كتـاب الـرهن اىل هنايـة البـاب األول يف الصـلو مـن كتـاب يف

 الصلو.

أبــو احلســن حممــد أكــرم، مــن بدايــة البــاب الثــاين يف التــزاحم مــن كتــاب الصــلو اىل  -15
 هناية كتاب الوكالة.

عبــد املنــا  عبــد احللــيم هــاين، مــن بدايــة كتــاب اإلقــرار اىل هنايــة احلكــم األول مــن  -16
 أحكام العارية من كتاب العارية.

جاسر أمحد صابر، من بداية احلكم الثاين من أحكام العارية من كتاب العارية اىل   -17
 هناية كتاب الغصب.

من بداية كتاب الشفعة اىل هناية البـاب األول يف أركـا  متقني سيف الدين مبنج،   -18
 اإلجارة من كتاب اإلجارة.

بداية الباب الثاين يف حكم اإلجارة الصحيحة مـن كتـاب اإلجـارة محزة قاسم، من   -19
 اىل هناية كتاب الوقف.

من بداية كتاب اهلبة اىل هناية الباب الرابع يف موانـع املـرياث حممد حماضر يوسف،    -20
 من كتاب الفرائض.

أنــس عبســى مــن بدايــة البــاب اخلــامس يف الــرد علــى ذوي الفــروض وتوريــث ذوي  -21
ن كتــاب الفــرائض اىل هنايــة الفصــل الثــاين مــن أحكــام الوصــية املعنويــة )يف األرحــام مــ

 الوصية ابحلج( من كتاب الوصااي.
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 : خطة البحث
 تشتمل اخلطة على مقدمة، وقسمني، وفهارس علمية.

 : تشتمل على  املقدمةو
 االفتتاحية -
 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية -

 الدراسات السابقة -
 البحثخطة  -
 منهج التحقيق -

 الشكر والتقدير -
 : وفيه مبحثا قسم الدراسة، : األولالقسم 

 : دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب: املبحث األول
 امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.: املطلب األول
 مولده.: املطلب الثاين
 نشهته العلمية.: املطلب الثالث
 وتالميذه.شيوخه، : املطلب الرابع

 مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.: املطلب اخلامس
 عقيدته، ومذهبه الفقهي.: املطلب السادس
 مؤلفاته.: املطلب السابع
 وفاته.: املطلب الثامن

 : )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب التعريف ابلكتاب: املبحث الثاين
 وتوثيق نسبته إىل املؤلف.حتقيق اسم الكتاب، : املطلب األول 
 أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.: املطلب الثاين 
 منهج املؤلف يف النص احملقق.: املطلب الثالث 
 اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.: املطلب الرابع 
 مصادر املؤلف يف النص احملقق.: املطلب اخلامس 
 وصف النس/ اخلطية ومناذج منها.: املطلب السادس 
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 النص احملّقق.: لقسم الثاينا
قمت بعو  هللا بتحقيق جزء من هذا الكتـاب، وهـو مـن بدايـة الفصـل الثالـث مـن 
األحكـام املعنويــة للوصــية مـن كتــاب الوصــااي إىل هنايـة البــاب الثــاين يف قسـمة الغنــائم مــن  

ب( إىل 52( لوحـة ابتـداءاً مـن اللوحـة )61كتاب قسم الفىء والغنيمة، والذي يقع يف )
ب( مــن اجمللــد الســادس مــن النســخة األصــل وهــي نســخة مكتبــة متحــف 114للوحــة )ا

 طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيا، وسيها وصفها مفصال عند الكالم عن النس/.
 : وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتيةالفهارس العلمية، 

 فهرس اآلايت القرآنية. -1

 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق. -2

 لفا  الغريبة املفسَّرة.فهرس األ -3

 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -4

 فهرس املصادر واملراجع. -5

 فهرس املوضوعات. -6
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 : منهج التحقيق
 : هللا تعاىل كما يلي ةمد منهج التحقيق الذي سرتح عليه يف خدمة النَّص 
نســـــ/ الـــــنص املـــــراد حتقيقـــــه حســـــب القواعـــــد اإلمالئيـــــة احلديثـــــة مـــــع االلتـــــزام  -1

 بعالمات الرتقيم، وضبط ما  تاج إىل ضبط.
مكتبـة متحـف طوبقبوسـراي إبسـطنبول، : اختيار النسخة األصل وهي نسخة  -2

تركيا، ورمزت هلـا بــ)ط(، مـع مقابلتهـا بنسـخة املكتبـة األزهريـة، القـاهرة، مصـر 
 ورمزت هلا بـ)ز(.

لفــروب بينهمــا املقابلــة بــني النســخة األصــل ونســخة املكتبــة األزهريــة، وإثبــات ا -3
فيمــا عــدا اآلايت القرآنيــة، وصــيد التمجيــد، والثنــاء علــى هللا، وصــيد الصــالة 

، وصـــــيد الرتضـــــي والـــــرتحم، مشـــــرياً إىل الفـــــروب يف ☺والســـــالم علـــــى النـــــ  
 :احلاشية على النحو اآلا

ــرى،  -أ ــخة األخـ ــن النسـ ــحيو مـ ــوم ابلتصـ ــل أقـ ــا يف األصـ ــه مـ إذا جزمـــت  طـ
ني معقوفتني هكذا ] [، مـع اإلشـارة إىل خطـه مـا وأثبته يف املل، وأضعه ب

 يف احلاشية.
إذا كــا  يف األصــل ســقط، أو طمــس، أو بيــاض، أكملتــه مــن النســخة  -ب 

ــعه بــــني  ــافعية، وأضــ ــه مــــن كتــــب الشــ ــن    أجــــده فمــــن مظانــ األخــــرى، فــ
ــية، فـــن    أهتـــد إليـــه جعلـــت  معقـــوفتني هكـــذا ] [، وأشـــري إليـــه يف احلاشـ

 بني القوسني هكذا )...(.مكانه نقطاً متتالية 
 ب(، للداللة على هناية كل وجه 11 أ( أو )11)  :  وضع خط مائل هكذا -4

 من لوحات األصل، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش. 
عـــــزو اآلايت القرآنيـــــة ببيـــــا  اســـــم الســـــورة، ورقـــــم اآليـــــة مـــــع كتابتهـــــا ابلرســـــم  -5

  العثماين.
ــة، والنقـــــ -6 ــق املســـــائل الفقهيـــ ــن الفقهـــــاء مـــــن توثيـــ ــذكرها املؤلـــــف عـــ ــ  يـــ ول الـــ

 مصادرها، واإلمجاعات، مع بيا  القول املعتمد يف املذهب.
 شرح مشكل األلفا ، واملصطلحات العلمية. -7
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 الرتمجة إبااز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملّقق. -8
 زماننا احلاضر.التعريف ابملوازين واملكاييل واملقادير، مع ما يساويها يف  -9
 وضع الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضو يف خطة البحث.  -10
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 قسم الدراسة: القسم األول
 : وفيه مبحثان
 دراسة املؤلف.: املبحث األول
 التعريف ابلكتاب )اجلواهر البحرية(.: املبحث الثاين
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 دراسة املؤلف: املبحث األول
 : وفيه مثانية مطالب

 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.       
 املطلب الثاين: مولده.  
 املطلب الثالث: نشأته العلمية.  
 املطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه.  
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.  
 عقيدته، ومذهبه الفقهي.املطلب السادس:   
 املطلب السابع: مؤلفاته.  
 املطلب الثامن: وفاته.  
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 :سبته، وكنيتهامسه، ونسبه، ون  : املطلب األول
القرشـي املخزومـي الشـي/  أمحد بن حممد بن أيب احلـزم مكـي بـن ايسـني:  هو:  امسه

 .(1)العالمة القمويل املصري
 القرشي املخزومي.: نسبه
 املصري الشافعي. (2) القمويل: نسبته
 .(3)أبو العباس: كنيته
 .(4)الشي/، العالمة، القاضي، جنم الدين: لقبه

 
  

 
ــر: أعيــــــا  العصــــــر)  (1) ــوايف ابلوفيــــــات)363 1انظــــ ــافعية الكــــــهى  61 8(، والــــ (، وطبقــــــات الشــــ

 (.254 2(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )30 9للسبكي)
  : ابلفـتو والىـم نسـبة اىل )قمولـة(، وقيـل: )قمـوال(، نسـبًة إىل قريـة أبعلـى صـعيد مصـرالقمـويل  (2)

 ـريب النيـل، كثـرية النخـل واخلىـرة، وهـي اآل  قريـة اتبعـة ملركـز "نفـادة" يف حمافظـة "قنـا" وتبعــد  
( كــم الــاالً، وعلــى اجلهــة املقابلــة هلــا  25( كــم جنــوابً وعــن "األقصــر" )31عــن مدينــة " قنــا" )

( كـم  640من الىفة الشرقية للنيل اىل الشمال منها تقع مدينة "قـويف"، وتبعـد عـن القـاهرة )
(، مراصــد االطــالع علــى أمســاء األمكنــة والبقــاع  398 4جنــوابً تقريبــاً. انظــر: معجــم البلــدا  )

(، الـــــروض املعطـــــار يف خـــــه  255 2(، طبقـــــات الشـــــافعية البـــــن قاضـــــي شـــــهبة )1122 3)
 (.473األقطار يف )

(، وطبقــــات الشــــافعية البــــن قاضــــي شــــهبة  30 9طبقــــات الشــــافعية الكــــهى للســــبكي)انظــــر:    (3)
(2 254.) 

 (.254 2(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )363 1انظر: أعيا  العصر) (4)
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 :  مولده : املطلب الثاين
 .(1)ه645: ، وقيلهـ653بصعيد مصر سنة  ةبقمول -رمحه هللا-ولد القمويل 

 
  

 
 (.160 2(، ومعجم املؤلفني )89 1(، طبقات املفسرين للداوودي )383 1بغية الوعاة ) (1)
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 : نشأته العلمية : املطلب الثالث
، مث ابلقــــاهرة، وقــــرأ (1)فقــــرأ الفقــــه أوالً بقــــويفمبصــــر،  -رمحــــه هللا-نشــــه القمــــويل 

األصول، والنحو، ومسع من القاضي بدر الدين بن مجاعة، وتوىل قىاء قموال، وهـي مـن 
شـــرف الـــدين إبـــراهيم بـــن عتيـــق، مث ويل الوجـــه : معاملـــة قـــويف، نيابـــًة عـــن قاضـــي قـــويف
م اعبــد الــرمحن : القبلــي مــن عمــل قــويف يف واليــة القاضــي بــن بنــت األعــز، وكــا  قــد قســي

، (3)مــرتني، وويل أســيوط (2)ي، مث ويل إمخــيمو عبــد هللا الســمراب: العمــل بينــه وبــني الوجيــه
والغريبــة الــ  قاعــدها احمللــة، مث  ب يف احلكــم ، والشــرقية الــ  قاعــدها بلبــيس، (4)واملنيــا

ابلقــاهرة، واســتمر يف  (5)ابلقــاهرة، ومصــر، وويل حســبة مصــر، وقــد ويل تــدريس الفخريــة

 
ــر علـــى شـــرقي النيـــل بـــني    (1) ــة، وهـــي مدينـــة بصـــعيد مصـ قـــحويف ابلىـــم مث الســـكو ، وصـــاد مهملـ

ــا   ــيم وبينهـ ــوا  وإمخـ ــة  أسـ ــا آ ر عظيمـ ــرية وفيهـ ــة كبـ ــة أايم، وهـــي مدينـ ــرية ثالثـ ــني أســـوا  مسـ وبـ
كـــم تقريبـــاً.  480لألوائـــل، وحاليـــا هـــي يف مجهوريـــة مصـــر العربيـــة وتقـــع جنـــوب القـــاهرة بنحـــو  

 (.618 2(، املسالك واملمالك للبكري )413 4انظر: معجم البلدا  )
يم: بكسـر أّولـه وإسـكا   نيـه، مـن مــد  صـعيد مصـر  (2) املشـهورة يقـع علـى الشـاطش الشــرقي    ِإمخـْ

كـم تقريبـاً.  390من هنر النيل وحالًيا هي يف مجهورية مصر العربيـة وتقـع جنـوب القـاهرة بنحـو  
(، مراصـــد االطـــالع  617 2(، املســـالك واملمالـــك للبكـــري )123 1انظـــر: معجـــم البلـــدا  )

 (.43 1على أمساء األمكنة والبقاع )
يحوط: بفــتو مث ســكو  مدي  (3) نــة علــى الىــفة الغربيــة مــن النيــل مــن نــواحي صــعيد مصــر، وهــي  أســْ

مدينة جليلة كبـرية، كثـرية اخلـريات عجيبـة املتنزهـات، وحاليًـا هـي يف مجهوريـة مصـر العربيـة تقـع  
(، آ ر الــبالد وأخبــار  193 1كــم تقريبــاً. انظــر: معجــم البلــدا  )300جنــوب القــاهرة بنحــو  

 (.58ه األقطار يف )(، الروض املعطار يف خ147العباد يف )
املنية: جاءت يف كتب الرتاجم ابسـم منيـة ابـن اخلصـيب وهـي مدينـة كبـرية حسـنة، كثـرية األهـل   (4)

ا هـــي يف مجهوريــة مصـــر العربيــة وامسهـــا   والســكن علــى شـــاطىء النيــل، ابلصـــعيد األدي، وحاليــً
(، اإلشـارات  182 5كم تقريبـاً. انظـر: معجـم البلـدا  )215املنيا وتقع جنوب القاهرة بنحو 

 (.548(، الروض املعطار يف خه األقطار يف )42إىل معرفة الزايرات يف )
هـــذه املدرســـة ابلقـــاهرة فيمـــا بـــني ســـويقة الصـــاحب ودرب العـــداس، عمرهـــا األمـــري الكبـــري فخـــر  (5)

= 
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ــ ة إىل أ  تــــويف، و  يــــزل يفــــ ، و كــــم، ويــــدرِّس، بنيابــــة القىــــاء مبصــــر، واجليــــزة، واحلســ
ي م  .(1)ن احلياة رمسهويصنف، ويكتب وهو مبجٌل معظٌم، إىل أ   رب جنمه، وحمح

  

 
الدين أبو الفـتو عثمـا  بـن قـزل البـارومي، اسـتادار امللـك حممـد بـن العـادل، وكـا  الفـرا  منهـا  

ثنتــــني وعشــــرين وســــتمائة، وكــــا  موضــــعها أخــــرياً يعــــرف بــــدار األمــــري حســــام الــــدين  يف ســــنة ا
 (.137(، ومنادمة االطالع ومسامرة اخليال يف )207 4ساروح. انظر: خطط املقريزي )

ــر )  (1) ــافعية  61 8(، والــــــوايف ابلوفيــــــات )364-363 1انظــــــر: أعيــــــا  العصــــ (، وطبقــــــات الشــــ
 (.383 1(، وبغية الوعاة )360 1) (، والدرر الكامنة30 9الكهى للسبكي )
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 : شيوخه وتالميذه : املطلب الرابع
 : شيوخه: أوالً 

، و ـريه مــن علـى عـدٍد مــن الشـيوخ، وأخـذ عـنهم الفقـه -رمحـه هللا-تتلمـذ القمـويل 
 : العلوم والفنو ، من أشهرهم

 ،أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن مرتفــع بــن حــازم بــن إبــراهيم بــن العبــاس األنصــاري -1
شــي/  الفقيــه الشــي/ العالمــةاملصــري، الشــافعي، املعــروف اببــن الرفعــة،  ،البخــاري
فقيــه شــافعي، مــن فىــالء مصــر، تفقــه علــى الظهــري التــزمن ، والشــريف  ،اإلســالم

، املطلــب العــايل يف شــرح وســيط الغــزايل: العباســي، ولقــب ابلفقيــه، مــن تصــانيفه
ولد مبصـر سـنة مخـٍس وأربعـني وسـتمائة، وتـويف مبصـر يف والكفاية يف شرح التنبيه،  
 .(1)رجب سنة عشٍر وسبعمائة

جعفـر بــن  ـ  بــن جعفـر املخزومــي الشـي/ اإلمــام ظهـري الــدين التـزمن  نســبًة إىل  -2
تفقــه علــى  تزمنــت، وهــي مــن بــالد الصــعيد، كــا  شــي/ الشــافعية مبصــر يف زمانــه،

ابـن اجلميــزي، وأخــذ عنــه ابــن الرفعــة وصـدر الــدين الســبكي، مــن مصــنفاته، شــرح 
 .(2)تويف سنة اثنتني ومثانني وستمائة مشكل الوسيط،

حممد بن إبـراهيم بـن سـعد هللا بـن مجاعـة بـن علـي بـن مجاعـة بـن حـازم بـن صـخر  -3
ــاٍض، مـــن ــاين احلمـــوي، قـ ــد هللا الكنـ ــدر الـــدين أبـــو عبـ ــي/ القاضـــي بـ ــاء  الشـ العلمـ

ــدين، ــديث وســــائر علــــوم الــ ــل الــــروي يف خمتصــــر علــــوم : مــــن مصــــنفاته ابحلــ املنهــ
ولـده يف سـنة تسـٍع  احلديث النبوي، إيىاح الدليل يف قطع حجـج أهـل التعطيـل،

 .(3)وثالثني وستمائة ةماة، مات مبصر يف سنة ثالٍث وثالثني وسبعمائة
 

(، وطبقـــات  24 9(، وطبقـــات الشـــافعية الكـــهى للســـبكي )174انظـــر: العقـــد املـــذهب يف )  (1)
 (.339-336 1(، والدرر الكامنة )213-211 2الشافعية البن قاضي شهبة )

(، وذيـــــل طبقـــــات الفقهـــــاء الشـــــافعيني  139 8انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية الكـــــهى للســـــبكي )  (2)
 (.172-171 2)(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  153 3)

ــا  العصـــــر )  (3) ــهى للســـــبكي )363 1انظــــر: أعيــ ــات الشـــــافعية الكــ (،  146-139 9(، وطبقــ
 .(154-153 3وذيل طبقات الفقهاء الشافعيني )
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القشـريي املنفلـوطي مث القوصـي حممد بن علي بن وهب بن مطيـع بـن أيب الطاعـة  -4
تفــرد ، املصــري الشــافعي املــالكي أبــو الفــتو تقــي الــدين املعــروف اببــن دقيــق العيــد

مبعرفــة العلـــوم يف زمانــه، والرســـوخ فيهــا، اشـــتغل مبــذهب مالـــٍك وأتقنــه، مث اشـــتغل 
ــم  مبــــذهب الشــــافعي، وأفــــا يف املــــذهبني، ولــــه يــــٌد طــــوىل يف علــــم احلــــديث، وعلــ
إحكــام األحكــام شــرح عمــدة : ة، وســائر الفنــو ، مــن مصــنفاتهاألصــول، والعربيــ

األحكام، واإلملام أبحاديث األحكام وشرحه، ولد سنة مخٍس وعشرين وستمائة، 
 .(1)تويف رمحه هللا سنة اثنتني وسبعمائةو 
 : تالميذه: اثنياً 

مــع شــهرة القمــويل يف زمانــه، وذايع صــيته، وتدريســه يف عــدة مــدارس يف مصــر إال 
ولعــلَّ ذلــك ألجــل ؛ كتــب الــرتاجم   تــذكر لــه إال النــزر اليســري مــن التالميــذ والطــالب   أ َّ 

 : اشتغاله مبنصب القىاء يف بعض مد  مصر كما تقدم يف نشهته العلميَّة منهم
اإلمام العالمـة األديـب البـارع ذو الفنـو    ،جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي -1

ــ كمــــال الــــدين أبــــو الفىــــل األدفــــوي، ــذ مســــع احلــ ديث بقــــويف والقــــاهرة وأخــ
اإلمتـــاع يف أحكـــام : املـــذهب والعلـــوم عـــن علمـــاء ذلـــك العصـــر، مـــن تصـــانيفه

السماع، والطالع السعيد اجلامع ألمساء جنباء الصعيد، والبـدر البـدر السـافر يف 
مخــــٍس وســــبعني : ســــنة مخــــٍس ومثــــانني، وقيــــلولــــد  حتفــــة املســــافر يف الوفيــــات،

 .(2)ربعني وسبعمائةتويف يف سنة مثاٍ  وأو وستمائة، 
عبـد الـرحيم بــن احلسـن بــن علـي بــن عمـر بـن علــي بـن إبــراهيم اإلمـام العالمــة  -2

مــنقو األلفـــا  حمقـــق املعــاين ذو التصـــانيف املشـــهورة املفيــدة مجـــال الـــدين أبـــو 

 
-318 2(، والـــديباج املـــذهب )249-207 9انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكـــهى للســـبكي )  (1)

 (.232-229 2(، والبدر الطالع )59-58(، والرد الوافر يف )319
(، وطبقـات الشـافعية البـن  155-152 2(، وأعيا  العصر )125انظر: الطالع السعيد يف ) (2)

ــهبة ) ــي شـــ ــنوي )21-20 3قاضـــ ــافعية ل ســـ ــات الشـــ ــذهب  86 1(، وطبقـــ ــذرات الـــ (، وشـــ
(8 263-264). 
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سنوي املصري، شي/ الشافعية، ومفتيهم، ومصـنفهم، حممد القرشي األموي اإل
نهــاج للبيىــاوي، جــواهر البحــرين يف تنــاقض احلــهين، وشــرح امل: مــن تصــانيفه

يف سنة أربٍع وسبعمائة، تـويف يف  من صعيد مصر  ولد إبسناواملهمات و ريها،  
 .(1)سنة اثنتني وسبعني وسبعمائة

عبــد : حممــد بــن عمــر بــن مكــي بــن عبــد الصــمد بــن عطيــة بــن أمحــد، ويقــال -3
الشي/ اإلمام العالمـة صـدر الـدين أبـو عبـد هللا  ،الصمد بن أيب بكر بن عطية

ــة  واببــــن الوكيــــل، ،اببــــن املرحــــل: املعــــروفالعثمــــاين  أول مــــن درس يف املدرســ
 الناصرية ابلقاهرة، له نظم رائق وديوا  جممـوع، ومجـع كتـاب األشـباه والنظـائر،

تــويف ســنة ســت عشــرة وســبعمائة و ولــد بــدمياط ســنة مخــٍس وســتني وســتمائة، 
 .(2)ابلقاهرة

  

 
ــهبة )  (1) ــافعية البــــن قاضــــي شــ -714 3(، والــــدرر الكامنــــة )101-98 3انظــــر: طبقــــات الشــ

 .(93-92 2(، وبغية الوعاة )150
ــالع الســــعيد يف )  (2) ــافعية البــــن  33-5 5(، وأعيــــا  العصــــر )126انظــــر: الطــ (، وطبقــــات الشــ

 (.382-337 5(، والدرر الكامنة )234-233 2قاضي شهبة )
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 : العلماء عليه مكانته العلمية، وثناء : املطلب اخلامس
فكا  يحعـد مـن أبـرز فقهـاء ذا مكانة سامية وشه  رفيع،   -رمحه هللا-كا  القمويل  

وتـــهز هـــذه املكانـــة العلميـــة الـــ  بلغهـــا يف عصـــره يف ثالثـــة الشـــافعية يف زمانـــه يف مصـــر، 
 : مظاهر

 : ثناء العلماء عليه: املظهر األول
العلمـاء، والـ  تشـهد برسـوخ قدمـه تقاطرت على الفقيه القمويل عبارات الثناء من  

 : يف العلم، وتبوئه مكانة علمية رفعية، وذلك ما يلي
كا  من الفقهاء األفاضل، والعلمـاء :  قال الشي/ كمال الدين جعفر األدفوي -1

ــال يل  ــاً، قـ ــاة املتقـــني، وافـــر العقـــل، حســـن التصـــرف، حمفوظـ املتعبـــدين، والقىـ
وقـــع يل حكـــٌم خطـــهٌ، وال أثبـــت   يل قريـــٌب مـــن أربعـــني ســـنًة أحكـــم، مـــا: يومـــاً 

ــا  حســـن األخـــالب، كبـــري املـــروءة  ــه خلـــٌل، وكـ ــه، أو ظهـــر فيـ مكتـــوابً تحكلـــم فيـ
والفتوة، حفوظاً لـود أصـحابه ومعارفـه، حمسـناً إىل أهلـه، وأقاربـه، وأهـل بـالده، 
ــاٌم  صـــِحبته ســـنني، وكنـــت أبيـــت عنـــده، فكـــا  منزلـــه كهنـــه منـــزيل، وكـــا  لـــه قيـ

 .(1)يل والنهار كثري الذكرابلليل، ولسانه ابلل 
مـــن الفقهـــاء الفىـــالء، والقىـــاة النـــبالء، وافـــر العقـــل، جيـــد : قـــال الصـــفدي -2

النقـــل، حســـن التصـــرف، دائـــم الِبشـــر والتعـــرف، لـــه ديـــٌن وتعبـــٌد، واجنمـــاٌع عـــن 
 .(2)الباطل وتفرد

لــيس : قــال عنــه الشــي/ صــدر الــدين بــن الوكيــل، والقاضــي الســروجي احلنفــي -3
 .(3) القمويلمبصر أفقه من  

 
 (.127-125انظر: الطالع السعيد يف ) (1)
 (.363 1انظر: أعيا  العصر ) (2)
 (.127-126انظر: الطالع السعيد يف ) (3)
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كــا  مــن الفقهــاء املشــهورين، والصــلحاء املتــورعني، :  قــال اتج الــدين الســبكي -4
ال إلــه إال هللا، وكــا  مــع جاللتـــه يف :  كــى أ  لســانه كــا  ال يفــرت عــن قــول

 .(1)الفقه عارفاً ابلنحو، والتفسري
فــارتقى، تســربل بسـرابل الــورع والتقـى، وتعلـق أبســباب الرقـى ": سـنويقـال اإل -5

وخــاض مــع األوليــاء فركــب يف فلكهــم، ولــزمهم حــا انــتظم يف ســلكهم، كــا  
إماماً يف الفقـه، عارفـاً ابألصـول، والعربيـة، صـاحلاً، سـليم الصـدر، كثـري الـذكر، 

اً، كثري املروءة  .(2)"والتالوة، متواضعاً، متودداً، كًر
ئمـــة الفىـــالء، كـــا  مــن أكـــابر العلمـــاء، وأعيــا  األ": قــال احلـــاف  ابــن كثـــري -6

اً، متواضعاً، حمباً ألصحاب  .(3)ه"ديِّناً، خريِّ
 : إسناد القضاء والتدريس إليه: املظهر الثاين

توىل القمويل قىاء بعـض البلـدا ، فـواله القاضـي تقـي الـدين بـن بنـت األعـز بلـدة 
مـدة، مث نقـل اىل منيـة ابـن  (5)وأسـوا  (4) رب قمولة ومعها مجلة من بـالد قـويف كـهدفو

خصيب واالالنني، واسـتمر علـى ذلـك اىل أ  تـويف ابـن بنـت األعـز، وتـوىل القىـاء تقـي 
الدين ابن دقيق العيد، أقره على ذلك وأرسل إليـه كتـااب ابسـتمراره علـى ذلـك، فـاتفق أنـه 

ر للسـالم علـى القاضـي تقـي الـدين قبـل وصـول الكتـاب عليـه، فوصـل القـاهرة وسـلم ساف
علــى الشــي/ فهكرمــه وعظمــه، مث اتفــق يف تلــك املــدة وفــاة قاضــي أســيوط فــواله أبســيوط 

 
 (.31-30 9طبقات الشافعية الكهى للسبكي ) (1)
 (.169 2طبقات الشافعية ل سنوي ) (2)
 (.  154-153 3انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ) (3)
( كـم، وهـي  586وقويف، تبعـد عـن القـاهرة )  : اسم قرية بصعيد مصر األعلى، بني أسوا  أدفو (4)

ــدا  ) ــم البلـ ــر: معجـ ــل. انظـ ــد االطـــالع )126 1كثـــرية النخـ ــار  45 1(، مراصـ ــة النظـ (، وحتفـ
(1 38.) 

: أشـــهر مدينـــة ســـياحية، تقـــع يف آخـــر صـــعيد مصـــر علـــى حـــدود الســـودا ، وتبعـــد عـــن  أســـوا    (5)
(، ومعجـــم  179. انظــر: حـــدود العــا  يف)تعــرف شـــهرها بســد أســـوا  ( كـــم، و 879القــاهرة )
 (195(، وموسوعة املد  العربية واإلسالمية يف)191 1البلدا  )
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الــدين، مث ، فهقــام اــا مــدة مث تــوىل بعــد ذلــك الشــرقية، ومــات القاضــي تقــي (1)ومنفلــوط
واله بعــد وفــاة القاضــي بــدر الــدين بــن مجاعــة الغربيــة، فهقــام بــه مــدة اىل أ  عــزل، فهقــام 
ابلقاهرة بطاال، وعزل القاضي بدر الدين بن مجاعـة، وتـويف القاضـي مجـال الـدين الزرعـي 
وكا  اذ ذاك النائب مبصر القاضـي مجـال الـدين الـوجيزي، فـامتنع مـن النيابـة عـن الزرعـي 

بـن مجاعـة، فحيندـذ أرسـل الزرعـي اىل الشـي/ جنـم الـدين القمـويل هـذا ليكـو   ئبـا وفاًء ال
مبصر، فحىر وتقلد نيابة مصر، وأقام مدة والية الزرعي، فلمـا عـزل وأعيـد القاضـي بـدر 
الدين واستمر اىل أ  عل ابن مجاعة نفسه مرة  نية بسبب الصدر وتوىل القاضي جـالل 

 ضـعيف فتوجـه اىل منزلـه مبصـر وعـاده ووالّه فقبـل واليتـه، الدين التيمي، بلغة أ  القمـويل
 .(2)فهقام أايما بيسرية ومات 

كمــا أ  القمــويل تــوىل تــدريس بعــض املــدارس، فــدّرس ابملدرســة الفخريــه ابلقــاهرة، 
 .(3)وابملدرسة الفايزية مبصر، ووىل احلسبة الشريفة اا و  يزل معه اىل حني وفاته

 مشاركته يف علوم أخرى غري الفقه.: املظهر الثالث
ــال األدفـــوي ــرح : قـ ــدين، وشـ ــو يف جملـ ــة ابـــن حاجـــب يف النحـ ــرح القمـــويل مقدمـ شـ

 .(4)أمساء هللا احلسىن يف جملد، وكّمل تفسري ابن اخلطيب، وكا  ثقة صدوقا
كــا  القمــويل عــارف ابلتفســري، ومــن كتبــه " :  قــال الــداوودي يف طبقــات املفســرين

 .(5)الغيب" تكملة تفسري مفاتيو
  

 
ــل  منفلــــوط  (1) ــاطش النيــ ــا وبــــني شــ ــل بينهــ ــريب النيــ ــعيد يف  ــ ــدة ابلصــ ــاهرة  : بلــ ــن القــ ــد عــ ــد، تبعــ بعــ

 (1323 3(، مراصد االطالع )214 5(كم. انظر: معجم البلدا )308)
ــاء الشــــافعيني يف)  (2) ــعيد يف )153انظـــر: ذيـــل الفقهـ ــالع السـ (، والـــوايف ابلوفيــــات  126(، والطـ

 (.360 1(، والدرر الكامنة )254 2(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة)61 8)
ــا  (3) ــوايف ابلوفيـ ــر: الـ ــهبة)61 8ت )انظـ ــن قاضـــي شـ ــافعية البـ ــات الشـ ــدرر  254 2(، وطبقـ (، والـ

 (.359 1الكامنة )
 (154(، وذيل طبقات الشافعية يف)126انظر: الطالع السعيد يف ) (4)
 (68 1انظر: معجم املفسرين لعادل نويهض ) (5)
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 :  عقيدته، ومذهبه الفقهي: املطلب السادس
 : عقيدته: أوالً 

ــويل شــــــــيداً عــــــــن  ــ  اطلعــــــــتح عليهــــــــا والــــــــ  ترمجــــــــت للقمــــــ ــذكر املراجــــــــع الــــــ   تــــــ
  ترمجًة عامة دو  التعرض لعقيدته. بل ترمجوا له عقيدته،

 : مذهبه الفقهي: اثنيا
 املذهب، ويدل على ذلك ما يلي.اتفقت مصادر ترمجته على أنه شافعّي 

 .(1)أ  مجيع من ترجم له ةا وقفت عليه ذكر أنه شافعي املذهب  -1
 .(2)مجيع شيوخه، وتالميذه من أصحاب الفقه الشافعي  -2
عنايتـــــه لكتـــــب الشـــــافعية وشـــــرحه لـــــبعض كتـــــبهم، وهـــــذا الكتـــــاب " اجلـــــواهر  -3

 . (3)البحرية" فننه دليل لذلك 
  

 
(، وطبقــات  30 9(، وطبقــات الشــافعية الكــهى للســبكي )125انظــر: الطــالع الســعيد يف )  (1)

 .(169 2الشافعية ل سنوي )
 (125انظر: الطالع السعيد يف ) (2)
 (254 2انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (3)
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 : مؤلفاته : املطلب السابع
 : عدة كتب يف علوم خمتلفة وهي كما يلي -رمحه هللا-صنف جنم الدين القمويل 

البحر احمليط يف شرح الوسـيط، فيـه نقـوٌل  زيـرٌة، ومباحـٌث مفيـدٌة، وهـو شـرٌح  -1
مطــوٌل، أقــرب تنــاوالً مــن املطلــب، وأكثــر فروعــاً، وإ  كــا  كثــري االســتمداد 

 .(1)منه، وهو خمطوطٌ 
البحرية، أو جـواهر البحـر احملـيط، وهـو تلخـيص للبحـر احملـيط، خلـص اجلواهر   -2

، وهــو كتابنــا هــذا، والكتــاب قيــد (2)أحكامــه كتلخــيص الروضــة مــن الرافعــي
 التحقيق ضمن مشروع رسائل علمية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية.

، حمقــٌق يف رســالٍة علميــة  امعــة (3)كافيــة ابــن احلاجــبحتفــة الطالــب يف شــرح   -3
 القاهرة.

 .(4)طبوعتكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي، وهو م -4
، وهــي مــن ابب صــالة اجلماعــة تكملــة املطلــب العــايل يف شــرح وســيط الغــزايل -5

 علميٍة ابجلامعة اإلسالمية.، وهو مطبوٌع حمقٌق ضمن رسائل (5)إىل البيوع
 ، وهو خمطوٌط.(6)شرح أمساء هللا احلسىن -6
 

 
(، وطبقــــات  30 9(، وطبقــــات الشــــافعية الكــــهى للســــبكي )363 1انظــــر: أعيــــا  العصــــر )  (1)

 (.254 2الشافعية البن قاضي شهبة )
(، وطبقــــات  30 9(، وطبقــــات الشــــافعية الكــــهى للســــبكي )363 1انظــــر: أعيــــا  العصــــر )  (2)

 (.254 2الشافعية البن قاضي شهبة )
(، ومعجــم  1370 2(، وكشــف الظنــو )254 2انظــر: طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة)  (3)

 (.161 2املؤلفني)
 (.30 9(، وطبقات الشافعية الكهى للسبكي )363 1انظر: أعيا  العصر ) (4)
 .297 1(، وطبقات الشافعية لألسنوي يف)174انظر: العقد املذهب يف ) (5)
 (.359 1) (، والدرر الكامنة407(، والعقد املذهب يف )126انظر: الطالع السعيد يف ) (6)
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 : وفاته : املطلب الثامن
ــنة ــامن مـــن رجـــب سـ ــد الثـ ــوم األحـ ــة تـــويف رمحـــه هللا يف يـ ــبع مائـ ــبع وعشـــرين وسـ  سـ

 .(1)مبصر، عن مثانني سنٍة، ودفن ابلقرافة
  

 
(، والبدايـــــة  31 9(، وطبقـــــات الشـــــافعية الكـــــهى للســـــبكي )364 1انظـــــر: أعيـــــا  العصـــــر )  (1)

 (.255 2(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )151 14والنهاية )
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 البحرية(التعريف بالكتاب )اجلواهر : املبحث الثاني
 : وفيه ستة مطالب

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.  
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.  
 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.  
 اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.املطلب   
 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  
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 :  حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف: املطلب األول
 : حتقيق اسم الكتاب: أوالً 

 : ورد هلذا الكتاب امسا  متقاراب 
)اجلــــواهر البحريــــة(، : مــــا ذكــــره املصــــنف رمحــــه هللا يف مقدمــــة الكتــــاب، وهــــو -1

قسـم –اختـاره القسـم "ومسيته اجلواهر البحرية"، وهـو االسـم الـذي :  حيث قال
 -الفقه

مـــا ذكـــره مجيـــع أصـــحاب الـــرتاجم، والفقهـــاء الـــذين نقلـــوا عـــن هـــذا الكتـــاب،  -2
 )جواهر البحر(.: وهو
 : توثيق نسبته إىل املؤلف: اثنياً 

كتـب الـرتاجم، والفقـه و ريهـا   ابلرجوع إىل كـالم املصـنف يف مقدمـة الكتـاب، وإىل
أمحـد ملؤلفـه  -اجلـواهر البحريـة-من املصـادر واملراجـع ذات الصـلة يتبـنّي أ  هـذا الكتـاب 

 : وبيا  ذلك فيما يلي بن حممد القمويل،
: تصريو املصنف رمحه هللا بنسبة الكتاب إليه، حيث قال يف مقدمة الكتاب  -1

 .(1)"ومسيته اجلواهر البحرية"
"وشــريح الوســيط يف الفقــه يف جملــداٍت كثــرية، وفيــه نقــوٌل  زيــرٌة،  :  الصــفدي قــال   -2

جـواهر  :  البحر احملـيط، مث جـرَّد نقولـه يف جملـداٍت ومسـاه :  ومباحث مفيدٌة، ومساه 
 . (2)البحر" 

، وكتــاب يف شــرح الوســيط "صــاحب البحــر احملــيط: قــال اتج الــدين الســبكي -3
 .(3)جواهر البحر"

ــًة كتلخـــيص الروضـــة مـــن الرافعـــي"مث : ســـنويقـــال اإل -4 ، خلـــص أحكامـــه خاصـ
 .(4)جواهر البحر": مساه

 
  أ( من نسخة )املتحف(.2 ل 1انظر: اجلواهر البحرية ) (1)
 (.61 8انظر: الوايف ابلوفيات ) (2)
 (.31-30 9انظر: طبقات الشافعية الكهى للسبكي ) (3)
 (.169 2انظر: طبقات الشافعية ل سنوي ) (4)
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ــال ابــــن امللقــــن -5 البحــــر احملــــيط يف شــــرح الوســــيط، وهــــو كتــــاٌب : "صــــاحب: قـ
ــٌة : جليــــــٌل، جــــــامٌع ألشــــــتات املــــــذهب، مث خلصــــــه يف اجلــــــواهر، وهــــــي جليلــــ

 .(1)أيىاً"
يف حنٍو  "وصنَّف يف الفقه البحر احمليط شريح به الوسيط للغزايل:  قال العبادي -6

جـواهر البحــر : مـن عشـرين جملــدٍة، مث اختصـره يف مثانيــة جملـداٍت  طـه ومســاه
 .(2)احمليط يف شرح الوسيط"

 .(3)فعل يف جواهر القمويل""وكذا : قال الس الدين السخاوي -7
"ونقلـــــه القمـــــويل يف ةـــــره، وجـــــزم بـــــه يف  :  قـــــال شـــــي/ اإلســـــالم زكـــــراي األنصـــــاري  -8

 . (4)جواهره" 
 . (5)"كما يف جواهر القمويل" :  قال اخلطيب الشربي   -9

 . (6)"وجرى عليه القمويل يف جواهره" :  قال الس الدين الرملي    -10
ال خيـار لـه، أو لـه اخليـار  :  فـن  قلنـا :  جواهره "فقد قال القمويل يف  :  قال الشرواين    -11

 .  (7)ال" :  فلم يفس/، ففي مىاربته ابلثمن وجها ، أصحهما 
ريحي القمــويل الوســيط يف جملــداٍت مســاه :  قــال حــاجي خليفــة    -12 البحــر احملــيط، مث  :  "شــي

 . (8)جواهر البحر، وهو املخطوط بني أيدينا" :  خلصه ومساه 

 
 (.407انظر: العقد املذهب يف ) (1)
 (.154-153 3انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ) (2)
 (.133 6انظر: الىوء الالمع ) (3)
 (.83 1انظر: أسىن املطالب ) (4)
 (.484 3ج )انظر: مغ  احملتا  (5)
 (.243 5انظر: هناية احملتاج ) (6)
 (.127 5انظر: حاشية الشرواين على حتفة احملتاج ) (7)
 (.2008 2انظر: كشف الظنو  ) (8)
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ارهـن  :  أنـه لـو قـال لـه :  "ذكـر القمـويل يف جـواهره :  )اجلمـل( قال سليما  األزهري     -13
 .  (1)عبدي مبا شدت صو أ  يرهنه أبكثر من قيمته" 

قــــال القمــــويل يف  :  "قــــال الكــــردي :  قــــال أبــــو بكــــر عثمــــا  الــــدمياطي )البكــــري(    -14
فلــو مــات واحــٌد، أو  ــاب، أو أيســر بعــد الوجــوب وقبــل القســمة، فــال  :  اجلــواهر 

 . (2)شيء له" 
البحـر احملـيط، مث  :  "وعـ  ابلوسـيط يف فقـه الشـافعية، فشـرحه ومسـاه :  الزركلـي قـال     -15

 . (3)جواهر البحر، جملداٌت منه يف األزهرية" :  جرد نقوله ومساه 
"جواهر البحـر يف تلخـيص البحـر احملـيط  :  قال الباابين البغدادي يف ترمجة القمويل    -16

 .  (4)ستة أجزاٍء" 
يف حنــو أربعــني جملــدٍة،    احملــيط يف شــرح الوســيط للغــزايل "البحــر  :  قــال عمــر كحالــة    -17

 . (5)جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي" :  مث خلص أحكامه يف كتاٍب مساه 
  

 
 (.273 3انظر: حاشية اجلمل على شرح املنهج ) (1)
 (.223 2انظر: إعانة الطالبني ) (2)
 (.222 1انظر: األعالم للزركلي ) (3)
 (.105 1انظر: هدية العارفني ) (4)
 (.161-160 2انظر: معجم املؤلفني ) (5)
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 : أمهية الكتاب، ومكانته العلمية : املطلب الثاين
 : ما يليتتجلى أمهية هذا الكتاب، ومكانته العلمية في

: حـا قيـل عنـهعلو منزلـة مؤلفـه جنـم الـدين القمـويل، ومكانتـه العلميـة الرفيعـة،  -1
 .(1) ليس مبصر أفقه من القمويل

واعتمـادهم عليـه يف نقل من جاء بعـد القمـويل مـن العلمـاء عـن هـذا الكتـاب،  -2
 .وقد مر ذكر ذلك يف املطلب السابق، نقل أقوال الشافعية ونصوصهم

 : تاب، فمن ذلك ما يليثناء العلماء على هذا الك -3
"شرح الوسـيط شـرحاً مطـواًل، أقـرب تنـاوالً مـن شـرح ابـن :  سنويقال اإل -أ

الرفعــة، وإ  كــا  كثــري االســتمداد منــه، وأكثــر فروعــاً منــه أيىــاً، بــل ال 
البحــر احملــيط يف شــرح : أعلــم كتــاابً يف املــذهب أكثــر مســائل منــه، مســاه
: ، مسـاهالروضة مـن الرافعـيالوسيط، مث خلص أحكامه خاصًة كتلخيص 

 .(2)جواهر البحر"
الفقيــه الــورع صــاحب البحــر احملــيط يف  ": قــال ابــن امللقــن عــن القمــويل -ب 

شــرح الوســيط وهــو كتــاب جليــل جــامع ألشــتات املــذهب، مث خلصــه يف 
 .(3)"اجلواهر وهى جليلة أيًىا

اعلـه مـن فرائـد مـا وفـرية،  ت باحث وفروع كثرية، ونقـوالمكو  الكتاب  وي  -4
ســيما يف الفقـه الشـافعي، واملوسـوعات الفقهيــة الـ  يحرجـع إليهـا، ال  صـنفات امل

املســائل  كثــري مــنن ســبقه، فهــو كتــاٌب جــامٌع لةــ كثــريأ  املصــنف مجــع عــن  
 الفقهية، وأ لب الفروع يف الفقه الشافعي.

  

 
 (169 2انظر: طبقات الشافعية لألسنوي ) (1)
 (.169 2انظر: طبقات الشافعية ل سنوي ) (2)
 (.407انظر: العقد املذهب يف ) (3)
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 : منهج املؤلف يف النص احملقق: املطلب الثالث
يف  الب كتابه علـى ذكـر املسـائل، والفـروع، واألحكـام   -رمحة هللا–منهج املؤلف  
ليســهل النقــل، واإلفتــاء منــه، وذلــك كمــا نــص عليــه يف مقدمــة كتابــه جمــردًة عــن األدلــة؛ 

ــاً جمـــردًة عـــن األدلـــة، إال الـــدليل الســـهل، وقصـــدت بـــذلك : حيـــث قـــال "وجعلتـــه أحكامـ
 .(1)تسهيل مراجعته، والنقل منه، واالعتماد عليه يف الفتيا، واحلكم"

  املؤلــف ســار ومـن خــالل النظــر والتهمــل يف اجلــزء الــذي قمــت بتحقيقــه تبــنّي يل أ
 : على منهج معني يف أتليفه على هذا الكتاب، ومنها

م املصـــــنف الكتـــــاب علـــــى الكتـــــب واألبـــــواب الفقهيـــــة حســـــب ترتيـــــب  -1 قســـــّ
 .الشافعية عموماً، وابألخص حسب ترتيب الوسيط للغزايل

ه يف املســــائل، ويــــذكر الطــــرب، واألقــــوال،  -رمحــــه هللا-يــــورد املؤلــــف  -2 واألوجــــح
 الراجو منها يف املذهب  الباً.

  دراً ما ينقل املؤلف أقوال بقية املذاهب يف كتابه. -3
ــة املــــذهب، فــــهورد أقــــوال فقهــــاء  -رمحــــه هللا–أكثــــر املؤلــــف  -4 النقــــل عــــن أئمــ

ــائل، حيـــث يـــذكر  ــري املسـ ــول، كثـ ــز النقـ ــه  زيـ ــاء كتابـ ــافعي، فجـ ــذهب الشـ املـ
 سهلة كاملة، وال يكاد يرتك منها شيداً.األقوال واألوجه يف امل

ــا ينقـــل عبارتـــه  -5 ــه  البـــاً مـ ــن علمـــاء املـــذهب فننـ ــن عـــا  مـ ــل املؤلـــف عـ إذا نقـ
 مبعناها.

: ذكر من ينقل عنـه مـن األئمـة، فيقـول مـثالً  -رمحه هللا-أحيا ً يحبهم املؤلف   -6
 كذا.:  بعىهم، أو قيل: وقال

ــابع املؤلـــف  -7 ــوال -رمحـــه هللا-يحتـ ــه لألقـ ــذهب علـــى يف ترجيحـ ، واألوجـــه يف املـ
  الباً.  ، والنوويالرافعي

 .-رمحه هللا-ينص أحيا ً على القدأ، واجلديد من أقوال اإلمام الشافعي  -8
 الكتب الفقهية بذكر مسائل وفروع متفرقة. -رمحه هللا-يتم املؤلف  -9

 
  أ( من النسخة )املتحف(.2 ل 1انظر: اجلواهر البحرية ) (1)
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"كمــا مــر" يف كتــاب كــذا، أو "كمــا ســيها" يف  : اإلحــاالت بقولــهيحكثــر مــن  -10
 كتاب كذا.

قلــيالً مــا يعــرتض املؤلــف علــى بعــض مــا ينقلــه عــن  ــريه مــن علمــاء املــذهب  -11
: "وفيــه نظــر"، وإذا كــا  لــه رأي خــايف يف املســهلة فننــه يحصــّدره بقولــه: بقولــه

 "قلت...".
  



 قسم الدراسة.

     _______ _______ 38 

 : احملققاصطالحات املؤلف يف النص  : املطلب الرابع
 : يف كتابه هذا كثرياً من االصطالحات، وبياهنا كالتايل -رمحه هللا-أورد املؤلف 

 : املصطلحات املتعلقة أبصحاب املذهب: أوالً 
ــاً، حـــا  : األصوووحاب -1 ــاً عظيمـ ــم مبلغـ ــوا يف العلـ ــذين بلغـ ــافعية الـ ــاء الشـ ــم فقهـ هـ

ــام  ــا علــــى أصــــول اإلمــ ــة الــــ  خرجوهــ ــة اخلاصــ كانــــت هلــــم اجتهــــاداهم الفقهيــ
الشــافعي، واســتنبطوها مــن خــالل تطبيــق قواعــده، وهــم يف ذلــك منتســبو  إىل 

 .(1)وهم أصحاب الوجوه  الباً اإلمام الشافعي ومذهبه، 
 مجهور الشافعية ال  ريهم.هم : األكثرون -2
ــه :  القاضوووي  -3 ــه القاضـــي حســـني يف كتابـ ــد بـ ــرح  ـــالف  :  يقصـ ــة، إال إذا صـ التعليقـ

 (2)ذلك 
 .(3)يحريد به والد إمام احلرمني عبد هللا بن يوسف اجلوي : أبو حممد -4
 . (4)اإلسفرايي ّ يحريد به أمحد بن حممد بن أمحد : الشيخ أبو حامد -5
ب طـــاهر بـــن عبـــد هللا الطـــهي يف كتابـــه : القاضوووي الطووو ي -6 يحريـــد بـــه أبـــو الطّيـــِّ

 .(5)التعليقة الكهى
 .(6)هناية املطلب: يريد به إمام احلرمني اجلوي  يف كتابه: اإلمام -7

 
(، واملـدخل إىل مـذهب اإلمـام  62انظر: املـدخل إىل دراسـة املـذاهب الفقهيـة لعلـي مجعـة يف ) (1)

 (.508-507الشافعي ألكرم القوامسي يف )
ــد املكيـــة يف )  (2) ــنية يف )87انظـــر: خمتصـــر الفوائـ (، مصـــطلحات املـــذاهب  116(، اخلـــزائن السـ

 (.235قهية ملرأ الظفريي يف )الف
 .(42انظر: املدخل اىل دراسة املذاهب الفقهية لعلي مجعه يف) (3)
 .(42انظر: املدخل اىل دراسة املذاهب الفقهية لعلي مجعه يف) (4)
 .(42انظر: املدخل اىل دراسة املذاهب الفقهية لعلي مجعه يف) (5)
(، املــدخل إىل دراســة املــذاهب الفقهيــة لعلــي مجعــة يف  87انظــر: خمتصــر الفوائــد املكيــة يف )  (6)

 (.236(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرأ الظفريي يف )53)
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 هم مجهور الشافعية ال  ريهم.: اجلمهور -8
ــه؛ : بعضوووهم -9 ــتم التصـــريو ابمسـ ــا  احلـــي، فننـــه ال يـ ــة علـــى النقـــل عـــن العـ للداللـ

 (1)الحتمال رجوعه عن قوله، فنذا مات صرح ابمسه
ــافعية ســــكنوا : )اخلراسووووانّيون( راوزةاملوووو  -10 ــاء الشــ ــة مــــن أفــــذاذ عحلمــ وهــــم مجاعــ

شيوخهم ومعظم أتباعهم مراوزة، وهي خحراسا  وما حوهلا، ومسوا بذلك؛ أل  
نســبة إىل مــرو وهــي مدينــة كبــرية مشــهورة  راســا  ســلكوا طريقــة خاصــة يف 
تـدوين املـذهب، وطـريقتهم كانــت برعايـة القفـال الصــغري املـروزي عبـد هللا بــن 

ه، وتبعــــه خالئــــق ال 417: أمحــــد، إمــــام اخلراســــانيني وشــــيخهم، تــــويف ســــنة
ــنهم ــو  مــ صــ ــو حممــــد :  ح ــي/ أبــ ــرمني، والفــــوراينالشــ ــام احلــ ــد إمــ ــوي  والــ ، اجلــ

، و ــريهم، واخلراســانّيو  والقاضــي حســني، وأبــو علــي الســنجي، واملســعودي
أحســـــن تصـــــرفاً وةثـــــاً وتفريعـــــاً وترتيبـــــاً يف الغالـــــب مـــــن العـــــراقيني كمـــــا ذكـــــره 

 .(2)النووي
الشــــافعية الــــذين تتلمــــذوا علــــى علمــــاء الشــــافعية مــــن  أئمــــةهــــم : العراقيووووون -11

العراب، وهنجوا هنجهم، وصنفوا وألفوا على طريقتهم، ورئيس طريقـة العـراقيني 
ــو ــو حامـــد: هـ ــي/ أبـ ــن  الشـ و  عـــدداً، ومـ ــي صـ ــٌة ال  ح ــه مجاعـ ــفرايي ، وتبعـ اإلسـ

ــليم، ، والبنـــــدنيجياملـــــاوردي، والقاضـــــي الطـــــهي: أشـــــهرهم ، واحملـــــاملي، وســـ
واعلــــــم أ  نقــــــل : ، قــــــال النــــــووي، والفــــــارقي، وابــــــن أيب عصــــــرو والشــــــريازي

أصحابنا العراقيني لنصويف الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا 
 .(3)أتقن وأثبت من نقل اخلراسانيني  الباً 

 
 (250انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرأ الظفريي يف) (1)
 (.133-132(، هناية املطلب )املقدمة   69 1انظر: اجملموع ) (2)
 (132: مقدمة هناية املطلب يف)انظر (3)



 قسم الدراسة.

     _______ _______ 40 

هــم مـن جــاعوا بعـد القــر  الرابـع مــن علمـاء الشــافعية، وهـذا عنــد : املتووأخرون -12
فهــم  والنــووي ومــن كــا  قريبــاً مــن عصــرهم، أمــا بعــد الرافعــي والنــووي الرافعــي

  .(1)من بعدمها

 
 (235(، ومصطلحات املذاهب الفقهية ملرأ الظفريي يف)53انظر: اخلزائن السنية يف) (1)
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 : مصادر املؤلف يف النص احملقق: املطلب اخلامس
يف كتابــه )اجلــواهر البحريــة( علــى مصــادر كثــرية، وقــد  -رمحــه هللا-اعتمــد القمــويل 

وهــو -نقــل منهــا مباشــرًة، أو بواســطة كتــٍب أخــرى، وينقــل اترًة ابلــنص، وأخــرى ابملعــىن 
، وعنـد النقـل فننـه اترًة يـذكر اسـم الكتـاب فقـط، واترًة يـذكر اسـم مؤلفـه فقـط، -الغالب

ملصـــادر منهـــا املطبـــوع، ومنهـــا املخطـــوط، واترًة يـــذكر اســـم املؤلـــف مـــع الكتـــاب، وهـــذه ا
 : ومنها املفقود، وهي كما يلي

 ه(، مطبوع.204ل مام حممد بن إدريس الشافعي )ت  األم -1
 ه(، خمطوط204ل مام حممد بن إدريس الشافعي )ت اإلمالء   -2
ويطي   خمتصووور البوووويطي  -3 ــح ــ  البـ ــن  ـ ــف بـ ــام أيب يعقـــوب يوسـ ه(،  231)ت    ل مـ

قق يف رسالة ماجستري ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.   حمح
أليب علــي احلســني بــن علــي بــن يزيــد البغــدادي الكرابيســي )ت  كتوواب القوودم -4

 ه(، خمطوط.245
ه(، 264)ت  أليب إبـراهيم إمساعيـل بـن  ـ  بـن إمساعيـل املـزين  خمتصر املزين -5

 مطبوع.
ه(، 335أليب العبـاس أمحـد بـن أيب أمحـد الطـهي ابـن القـايف )ت التلخيص   -6

 مطبوع.
(، ه340أليب إســـحاب إبــــراهيم بــــن أمحــــد املــــروزي )ت  شوووورص خمتصوووور املووووزين -7

 خمطوط.
أليب بكر حممد بن أمحـد بـن حممـد بـن جعفـر بـن   املسائل املولدات )الفروع( -8

 ه(، مطبوع.344احلداد الكناين املصري )ت 
للقاضـي أيب علـي احلسـن بـن احلسـني ابـن  التعليق الكبووري علووص خمتصوور املووزين -9

 ه(، خمطوط.345أيب هريرة البغدادي )ت 
ــدادي )ت  الفوووروع  -10 ــا  البغـ أليب احلســـني أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن القطـ

 ه(، خمطوط.359
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البصـــــري )ت  أليب القاســـــم عبـــــد الواحـــــد بـــــن احلســـــني الصـــــيمري اإليضووووواص -11
 ه(، خمطوط.386

 ه(، مطبوع.393أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري )ت الصحاص  -12
: احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكــرايء القــزوي  الــرازي )ت أليب  حليووة الفقهوواء -13

 ه(، مطبوع.395
ه(، 399حممــد بــن علــي )ت  للقاســم بــن القفــال الكبــري الشاشــيالتقريووب  -14

 خمطوط.
أليب احلسـني حممـد بـن عبـدهللا احلسـن البصـري املعـروف اإلجياز يف الفرائض   -15

 ه(، مطبوع402اببن اللبا  الفرضي )ت 
للقاضـــــي أيب القاســـــم يوســـــف بـــــن أمحـــــد بـــــن كـــــج الـــــدينوري )ت  التجريووووود -16

 ه(، خمطوط.405
للشي/ أيب حامد أمحد بن حممد بن أمحـد بـن أيب طـاهر اإلسـفرايي    التعليقة -17

 ه(، خمطوط.406)ت 
أليب احلســن أمحــد بــن حممــد بــن القاســم بــن امساعيــل الىــ  احملــاملي اللبوواب  -18

 ه(، مطبوع.415البغدادي )ت 
أليب احلسـن أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن امساعيـل ال ضـ  احملـاملي املقنع   -19

 ه(، مطبوع.415البغدادي )ت 
ل مـام أيب بكـر عبـدهللا بـن أمحـد بـن عبـدهللا املشـهور ابلقفـال  فتاوي القفال -20

 ه(، مطبوع.417املروزي )ت 
عبـد هللا حممـد بـن عبـد امللـك بـن مسـعود بـن أمحـد   أليب  شرص خمتصوور املووزين -21

 ه(، خمطوط.420املروزي )ت  املسعودي
للشـــي/ أيب علـــي احلســـن بـــن عبيـــد هللا بـــن  ـــ   التعليقوووة املسوووماة ابجلوووامع -22

 ه(، خمطوط.425)ت  البندنيجي
)ت  للشــــي/ أيب علــــي احلســــن بــــن عبيــــد هللا بــــن  ــــ  البنــــدنيجي الووووذخرية -23

 ه(، خمطوط.425
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أليب علي احلسني بن شعيب بن حممد بن احلسـني السـنجي املـروزي   التعليقة -24
 ه(، خمطوط.427)ت 

ه(، 438للشـــــي/ أيب حممـــــد عبـــــد هللا بـــــن يوســـــف اجلـــــوي  )ت السلسووووولة  -25
 مطبوع.

للشــي/ أيب حممــد عبــد هللا بــن يوســف  اجلمووع والفووور  )أو كتووواب الفوورو ( -26
 ه(، مطبوع.438اجلوي  )ت 

 ه(، خمطوط.447بن سليم الرازي )ت  أليب الفتو سليم بن أيوب اجملرد  -27
أليب احلســن علـــي بــن حممـــد بــن حممـــد بــن حبيـــب، الشـــهري  احلووواوي الكبوووري  -28

 هـ(، مطبوع.450ي )ت ابملاورد
أليب احلســــن علــــي بــــن حممــــد بــــن حممــــد بــــن حبيــــب،  األحكووووام السوووولطانية -29

 هـ(، مطبوع.450الشهري ابملاوردي )ت 
للقاضي أيب الطيب طاهر بن عبـد هللا بـن طـاهر  الك ى يف الفروع   التعليقة -30

قــق يف رســائل علميــة ابجلامعــة اإلســالمية 450بــن عمــر الطــهي )ت  ه(، حمح
 نورة.ابملدينة امل

ــورا   اإلابنوووة -31 ــن فـ ــد بـ ــن حممـ ــد بـ ــن أمحـ ــد بـ ــن حممـ ــرمحن بـ ــد الـ ــم عبـ أليب القاسـ
 ه(، خمطوط.461املروزي )ت  الفوراين

للقاضـــي أيب علـــي احلســـني بـــن حممـــد املـــروزي )ت  فتووواوي القاضوووي حسوووني -32
 ه(، مطبوع.462

ــروزي )ت  أسووورار الفقوووه -33 ــد املـ ــن حممـ ــي احلســـني بـ ــي أيب علـ  ه(،462للقاضـ
 خمطوط.

ه(، مطبــوع 462للقاضـي أيب علــي احلســني بــن حممــد املــروزي )ت  التعليقووة -34
 إىل كتاب الصالة.

 هللا الشـريازي للشي/ أيب إسحاب إبراهيم بن علي بـن يوسـف بـن عبـد  التنبيه -35
 ه(، مطبوع.476)ت 
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ــن عبــــد هللا  املهوووووذب -36 ــي بــــن يوســــف بــ ــن علــ ــراهيم بــ ــي/ أيب إســــحاب إبــ للشــ
 ه(، مطبوع.476)ت  الشريازي

أليب نصـر عبـد السـيد بـن حممـد بـن عبـد الواحـد الشامل يف فروع الشافعية   -37
ه(، توجــد أجــزاء منــه 477البغــدادي )ت  أمحــد بــن جعفــر ابــن الصــبا بــن 

ققة يف رسائل علمية يف جامعة أم القرى.  حمح
أليب سـعد عبـد الـرمحن بـن مـهمو  بـن تتمة اإلابنة عن أحكام فروع الداينووة   -38

قــق يف رســائل علميــة يف جامعــة أم 478)ت  علــي بــن إبــراهيم املتــويل ه(، حمح
 القرى.

إلمــام احلــرمني عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن هنايووة املطلووب يف درايووة املووذهب  -39
 ه(، مطبوع.478يوسف بن حممد اجلوي  )ت 

 ه(، مطبوع482)ت  للقاضي أيب العباس أمحد بن حممد اجلرجايناملعااية  -40
ــروف  شووورص خمتصووور املوووزين -41 أليب بكـــر حممـــد بـــن داود بـــن حممـــد املـــروزي املعـ

 وابن داود )من الطبقة التاسعة أو العاشرة(، خمطوط. ابلصيدالين
)ت  أليب سـعد حممــد بـن أمحـد اهلــروي اإلشووراف علووص غوووامض احلكومووات -42

ــة 500قبـــل  ــالمية ابملدينـ ــة اإلسـ ــوارة ابجلامعـ ــالة دكتـ ــق يف رسـ قـ ــري(. حمح ه بيسـ
 املنورة.

 للقاضــي عبــد الواحــد بــن إمساعيــل بــن أمحــد بــن حممــد الــروايينحبوور املووذهب  -43
 ه(، مطبوع.502)ت 

ل مـام أيب حامـد حممـد بـن حممـد بـن حممـد   الوجيز يف فقه اإلمووام الشووافعي -44
 ه(، مطبوع.505)ت   الغزايل

)ت  ل مام أيب حامـد حممـد بـن حممـد بـن حممـد الغـزايل  يف املذهب  الوسيط -45
 ه(، مطبوع.505

)ت  مـد الغـزايلل مـام أيب حامـد حممـد بـن حممـد بـن حم البسيط يف املذهب -46
 ه(، مطبوع.505
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)ت  ل مام أيب حامد حممد بن حممـد بـن حممـد الغـزايل فتاوي اإلمام الغزايل -47
 ه(، مطبوع.505

)ت  ل مــام أيب حامــد حممــد بــن حممــد بــن حممــد الغــزايل إحيوواء علوووم الوودين -48
 ه(، مطبوع.505

 أليب بكـر حممـد بـن أمحـد الشاشـي  حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء -49
 ه(، مطبوع.507القفال الفارقي )ت 

ابـن الفـراء  احلسـني بـن مسـعود بـن حممـد البغـويللعالمـة أيب حممـد  التهذيب   -50
 ه(، مطبوع.516الشافعي )ت 

ابــن  للعالمــة أيب حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد البغــوي فتوواوي البغوووي -51
 ه(، مطبوع.516الفراء الشافعي )ت 

أليب اخلـــري  ـــ  بـــن أيب اخلـــري بـــن ســـا  بـــن أســـعد بـــن  ـــ  العمـــراين  البيوووان -52
 ه(، مطبوع.558اليماين )ت 

ــن  االنتصوووار -53 ــة هللا بـ ــد هبـ ــد هللا بـــن حممـ ــدين عبـ ــعد شـــرف الـ ــي أيب سـ للقاضـ
ــن أيب عصــــرو  )ت  ــي بــ ــن علــ ــر بــ ــة 585املطهــ ــائل علميــ ــق يف رســ ه(، حمقــ

 ابجلامعة اإلسالمية.
أليب إسحاب إبراهيم بـن منصـور بـن مسـلم، املصـري الشـافعي   شرص املهذب -54

 (، خمطوط.596املعروف ابلعراقي )ت 
ل مـام عبـد الكـرأ بـن حممـد بـن عبـد   بووري(العزيز شرص الوجيز )الشوورص الك -55

ه(، 623القـــزوي  )ت  الكـــرأ بـــن الفىـــل إمـــام الـــدين أبـــو القاســـم الرافعـــي
 مطبوع.

لشــرف الــدين أمحــد بــن مســى بــن يــونس بــن غنيووة الفقيووه يف شوورص التنبيوووه  -56
 ه(، مطبوع622حممد بن منعة اإلربلي املوصلي )ت 

ل مــام عبــد الكــرأ بــن حممــد بــن عبــد الكــرأ  فقووه اإلمووام الشووافعي يف  احملوورر -57
 ه(، مطبوع.623القزوي  )ت  بن الفىل إمام الدين أبو القاسم الرافعي
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للعالمة عثما  بن عبـد الـرمحن، أبـو عمـرو، تقـي الـدين  فتاوي ابن الصالص -58
 ه(، مطبوع.643)ت  املعروف اببن الصالح

للشي/ أيب حممد عز الدين عبد العزيـز بـن   قواعد األحكام يف مصاحل األانم -59
 ه(، مطبوع.660عبد السالم السلمي )ت 

أيب حممــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد للشــي/  الغايووة يف اختصووار النهايووة -60
 ه(، مطبوع.660السالم السلمي )ت 

)ت  ل مـــام أيب زكـــراي حميـــي الـــدين  ـــ  بـــن شـــرف النـــووي روضوووة الطوووالبني -61
 ه(، مطبوع.676

ل مـام أيب زكـراي حميـي الـدين  ـ  املسووماة ابملسووائل املنثووورة    فتاوى النووي -62
 ه(، مطبوع. 676)ت  بن شرف النووي

أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن رفعــة  املطلووب العووايل شوورص وسوويط الغووزايل -63
 إلسالمية.( حمقق يف رسائل علمية ابجلامعة ا710)ت 
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 : وصف النسخ اخلطية املختارة للتحقيقاملطلب السادس: 
 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، اسطنبول، تركيا. -1

اعتمــدت هــذه النســخة كهصــل، ورمــزت هلــا بـــ)ط(؛ وســبب اختيارهــا أهنــا مــن أ  
وتصــويرها عــايل اجلــودة، وهــي أقــدم النســ/  النســ/، مكتوبــة  ــط مقــروء واضــو ومجيــل،

 : اخلطية ال  عثر  عليها هلذا الكتاب، وعليها ملك، ووصفها كالتايل
 (.720): رقم احلف  -1
الثــاين، واخلــامس، واحلــادي عشــر مفقــودة، : (، األجــزاء12): عــدد اجمللــدات  -2

 إال أهنا موجودة يف النس/ األخرى.
 (.2020):  عدد اللوحات  -3
 (.25): عدد األسطر -4
 (.15إىل  10):  طرعدد الكلمات يف الس  -5
 نس/ مشرقي.: نوع اخلط -6
 ..... ابن مسعود احلكري.: اسم الناس/ -7 
 هـ(.800): اتري/ النس/ -8
 العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. : لو  املداد -9
 نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر. -2

بــداايت اجمللــدات وهناايهــا شــيء يســري مــن اخلــروم للمقابلــة، ورمــزت هلــا بـــ)ز(، يف 
 بسبب األرضة، إال أهنا ال تؤثر يف القراءة أبداً، وعليها ملك.

 (.42316 42315): رقم احلف  -1
ــدات  -2 ــدد اجمللـ ــزئني، والرابـــع، : (، وهـــي5): عـ ــم علـــى جـ ــث مقسـ ــاين، والثالـ الثـ

 واخلامس.
 (.865):  عدد اللوحات  -3
 (.29): عدد األسطر -4
 (.18إىل  15):  عدد الكلمات يف السطر -5
 نس/ مشرقي.: نوع اخلط -6
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 مقروء متوسط الوضوح.: جودة اخلط -7
  علي احملّلي الشافعي.: اسم الناس/ -8
 ه(.863): اتري/ النس/ -9

 العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. : لو  املداد  -10
 : األخرى للكتابوصف النسخ اخلطية 

نسووخة املكتبووة الوطنيووة، ابريووس، فرنسووا، وعنهووا نسووخة مصووورة يف مركووز  -1
 امللك فيصل.

 (.1026): رقم احلف  -1
 (، وفيه اجلزء الرابع والسادس.1):  عدد اجمللدات  -2
 (.347):  عدد اللوحات  -3
 (.29): عدد األسطر -4
 (.18إىل  15):  عدد الكلمات يف السطر -5
 نس/ مشرقي.: نوع اخلط -6
 مقروء متوسط الوضوح.: جودة اخلط -7
 علي احمللي الشافعي.: اسم الناس/ -8
 هـ.863يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة : اتري/ النس/ -9

 العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. : لو  املداد  -10
 ر.نسخة دار الكتب، القاهرة، مص -2
 (.226 84 79 4): رقم احلف  -1
األول، الرابـــــع، اخلـــــامس، وجـــــزآ   ـــــري : (، وهـــــي اجلـــــزء5): عـــــدد اجمللـــــدات  -2
 مرقمني.

، ولكــــن 319و317يف فهــــرس آل البيــــت بــــرقم  ا هنالــــك جــــزآ  مــــذكور : تنبيووووه
اتىو بعد التحري والبحث أ  أحدمها شرح للوسيط ملؤلف آخر واجلزء اآلخر جـزء مـن 

 البحر احمليط للقمويل.
 (.920):  عدد اللوحات  -3
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 (.25): عدد األسطر -4
 (.20-15):  عدد الكلمات يف السطر -5
 )نس/ مشرقي معتاد(.: نوع اخلط -6
 موسى بن عبد اللطيف املتطيب.: الناس/اسم  -7
  ري معروف.: اتري/ النس/ -8
 أسود.: لو  املداد-9

ل  : تنبيوووه ــح ــواد، والســـقط، وجـ ــة ابلبيـــاض، والسـ ــاد مقـــروءة، مليدـ هـــذه النســـخة ابلكـ
النسخة مهملة النقاط، إىل جانـب رداءة اخلـط وسـوء التصـوير، وخلـط الكتـب واألبـواب 

وأتخريها، وبعـض جملـداها  قـص اآلخـر أو األول واآلخـر معـاً، ولألسـباب الـ  بتقدًها  
 سلف ذكرها   أعتمد هذه النسخة يف التحقيق واملقابلة.

 .نسخة املكتبة السليمانية، إسطنبول، تركيا -3
 (.516): رقم احلف  -1
 (، وهو اجلزء الثاين.1):  عدد اجمللدات  -2
 (.238):  عدد اللوحات  -3
 (.25): د األسطرعد -4
 (.15إىل  10):  عدد الكلمات يف السطر -5
 نس/ مشرقي.: نوع اخلط -6
 مقروء واضو ومجيل: جودة اخلط -7
 ..... ابن مسعود احلكري.: اسم الناس/ -8
 ه(.800): اتري/ النس/ -9

 العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. : لو  املداد  -10
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 امللحق 
 مناذج من املخطوط. 
 

 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي )األصل(: أوالً 
 
 
 

 اللوحة األوىل من املخطوط من نسخة املتحف 
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 اللوحة األخرية من املخطوط من نسخة املتحف 

 
 اللوحة األوىل من النص احملقق من نسخة املتحف 
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 اللوحة الوسطص من النص احملقق

 
 النص احملقق من نسخة املتحف اللوحة األخرية من 
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 نسخة املكتبة األزهرية )نسخة املقابلة(: اثنياً 

 
 اللوحة األوىل من املخطوط نسخة األزهرية 

 
 اللوحة األخرية من املخطوط نسخة األزهرية 
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 اللوحة األوىل من النص احملقق من األزهرية 

 
 اللوحة الوسطص من النص احملقق من األزهرية 
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 اللوحة األخرية من النص احملقق من الزهرية 
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    النص احملقق : الثانيالقسم 
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 ]بداية النص احملقق[ 
 : الفصل الثالث يف فروع متفرقة

عليـــــــه؛ فـــــــن  ملكـــــــه إبرث  (2)مـــــــن يعتـــــــق (1)إذا ملـــــــك يف مـــــــرض موتـــــــه: األول 
 : (3)فوجها 

   (7) واألصو ،(6)(5)عند الرافعي (4) أنه يعتق من رأس املال، وهو األشبه:  أحدمها

 
 : هو كل مرض خموف يستعد اإلنسا  بسببه ملا بعد املوت كالطاعو .مرض املوت (1)

 (.241التنبيه يف )  (، وحترير ألفا 421 4انظر: الوسيط )
: احلرية، وهو إسقاط امللك عن اآلدمي تقراًب إىل هللا تعاىل. انظر: حترير ألفا  التنبيـه يف  العتق (2)

 (.461 10(، والنجم الوهاج )243)
ــه(  3) ــي  األوجـ ــى أصـــوله،  : هـ ــا علـ ــه يرجوهنـ ــبني إىل مذهبـ ــافعي املنتسـ ــادات ألصـــحاب الشـ االجتهـ

ويســــتنبطوهنا مــــن قواعــــده، واتهــــدو  يف بعىــــها وإ     خــــذوه مــــن أصــــله. انظــــر: اجملمــــوع  
 (.507(، واملدخل يف مذهب اإلمام الشافعي يف)65 1يف)

وى شـبهاً ابلعلـة، ويسـتعمل هـذا فيمـا لـو كـا  للمسـهلة حكمـا  مبنيـا   : هو احلكم األقـاألشبه (4)
(،  84علــى قياســني لكــن العلــة يف أحــدمها أقــوى. انظــر: املعتمــد مــن قــدأ قــول الشــافعي يف)

 (.75-74ومصطلحات املذاهب الفقهية يف)
ام  الرافعــي: هــو عبــد الكــرأ بــن حممــد بــن عبــد الكــرأ بــن الفىــل بــن احلســني بــن احلســن اإلمــ  (5)

العالمــة إمــام الــدين أبــو القاســم القــزوي  الرافعــي، تفقــه علــى والــده و ــريه، ومســع احلــديث مــن  
مجاعة، صاحب شرح الوجيز الذي   يصـنف يف املـذهب مثلـه، وكـا  إمامـا يف الفقـه والتفسـري  

 واحلديث واألصول و ريها، تويف يف سنة ثالث وعشرين وستمائة.
 (.76-75 2(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة)281 5انظر: طبقات الشافعية الكهى)

 (.131 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
ــه  : األصـــواألصـــو(  7) ــيو بـــني األوجـ ــيد الرتجـ ــن صـ ــافعي  صـــحابأل  مـ ــه  الشـ ــو  الوجـ ، وحيـــث يكـ

اآلخر قوي الدليل يصل إىل درجة الصـحيو، إال أ  الـذي قيـل عنـه أصـو أقـوى دلـيال. انظـر:  
ــالبني يف) ــاج الطـ ــة يف)8منهـ ــطلحات املـــذاهب الفقهيـ ــذهب  271(، ومصـ ــدخل اىل مـ (، واملـ
 (.510-509اإلمام الشافعي يف)
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االتفــاب  (5)، وادعــى اإلمــام(4)(3)، وجــزم بــه األســتاذ أبــو منصــور(2)(1)عنــد ابــن الصــبا 
 . (7)(6)عليه

، وقـــــــــــــال (9)(8)أنـــــــــــــه يعتـــــــــــــق مـــــــــــــن الثلـــــــــــــث، وصـــــــــــــححه البغـــــــــــــوي: و نيهمـــــــــــــا

 
ن أمحد بن جعفـر أبـو نصـر ابـن الصـبا   ابن الصبا : هو عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد ب (1)

البغــدادي، قاضــي املــذهب، وفقيــه العــراب، كــا  مــن أكــابر أصــحاب الوجــوه، وصــنف الشــامل  
ا خـــريًا، ومـــات يـــوم الـــثال ء عشـــر مـــن   ا حجـــة دينـــً و ـــريه، قـــال الســـمعاين: كـــا  أبـــو نصـــر ثبتـــً

ات الشـــــافعيني  مجـــــادى األوىل ســـــنة ســـــبع وســـــبعني وأربـــــع مائـــــة رمحـــــه هللا تعـــــاىل. انظـــــر: طبقـــــ
 (.124   5(، وطبقات الشافعية الكهى)464يف)

 (.916انظر: الشامل ]حتقيق: عمر املبطي[ يف)( 2)
أبو منصور: هو األستاذ أبو منصور، عبد القـاهر بـن طـاهر بـن حممـد التميمـي البغـدادي، إمـام   (3)

ــ ــاب، صـ ــرائض واحلسـ ــه وأصـــوله والفـ ــاجل يف الفقـ ــه ال يسـ ــري العلـــم، حـ ــدر كثـ ــيم القـ احب  عظـ
التصــانيف البديعــة، كــا  أكــه تالمــذة أيب إســحاب اإلســفرايي ، وكــا  يــدرس يف ســبعة عشــر  

(، وطبقــات  572 17فنـا، تـويف يف ســنة تسـع وعشــرين وأربـع مائـة. انظــر: سـري أعــالم النـبالء)
 (.136 5الشافعية الكهى)

 (.131 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسـف اجلـوي ، شـي/ الشـافعية،  اإلمام: هو إمام ( 5)

إمــام احلــرمني، صــاحب التصــانيف. قــال أبــو ســعد الســمعاين: كــا  إمــام األئمــة يف زمانــه علــى  
اإلطــالب، اجملمــع علــى إمامتــه شــرقًا و ــراًب الــذي   تــر العيــو  مثلــه. تــويف رمحــه هللا يف اخلــامس  

 يع اآلخر سنة مثا  وسبعني وأربع مائة بنيسابور.والعشرين من رب
 (.477-468 18(، وسري أعالم النبالء)467انظر: طبقات الشافعيني يف)

 (.239 11انظر: هناية املطلب) (6)
(، وروضــــــــــة  131 7(، العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)224 8. انظــــــــــر: البيــــــــــا )األصووووووووووو وهــــــــــو  (  7)

 (.56 6(، وهناية احملتاج)61 3(، وأسىن املطالب)203 06الطالبني
البغــوي: هــو احلســني بــن مســعود الفــراء الشــي/ أبــو حممــد البغــوي، صــاحب التهــذيب، امللقــب    (8)

حمــي الســنة، كــا  إمامــا جلــيال ورعــا زاهــد فقيهــا حمــد  مفســرا جامعــا بــني العلــم والعمــل ســالكا  
التعليقـة. تـويف يف شـوال سـنة سـت عشـرة  سبيل السلف، تفقه علـى القاضـي احلسـني صـاحب  

(، وطبقــات الشــافعية البــن  75 7ومخســمائة مبــرو رمحــه هللا. انظــر: طبقــات الشــافعية الكــهى)
 (.281قاضي شهبة يف)

 (.394 8انظر: التهذيب ) (9)
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ــريازي (1)البنـــــــــــــدنيجي ــو املـــــــــــــذهب: (2)والشـــــــــــ ــال املتـــــــــــــويل(4)(3)هـــــــــــ ــو : (5)، وقـــــــــــ هـــــــــــ
 . (7)(6)ظاهر النص

 
البنــدنيجي: هــو احلســن بــن عبــد هللا أبــو علــي البنــدنيجي صــاحب الــذخرية وأحــد العظمــاء مــن    (1)

أصـــــحاب الشـــــي/ أيب حامـــــد ولـــــه عنـــــه تعليقـــــة مشـــــهورة، كـــــا  فقيهـــــا عظيمـــــا  واصـــــا علـــــى  
املشكالت صاحلا ورعا، تويف سـنة مخـس وعشـرين وأربعمائـة. انظـر: طبقـات الشـافعية الكـهى  

 (.207بن قاضي شهبة يف)(، وطبقات الشافعية ا305 4)
الشريازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسـف بـن عبـد هللا الشـي/ أبـو إسـحاب الشـريازي، صـاحب   (2)

التنبيــه واملهــذب يف الفقــه، والنكــت يف اخلــالف، والتبصــرة يف أصــول الفقــه، و ــري ذلــك، شــي/  
وســـبعني وأربـــع مائـــة  اإلســـالم علمـــا وعمـــال وورعـــا وزهـــدا وتصـــنيفا واشـــتغاال، تـــويف ســـنة ســـت  

(، وطبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة  215 4ببغــداد. انظــر: طبقــات الشــافعية الكــهى )
 (.238يف)

صـحاب  أو يف حكاية املذهب عنـد اخـتالف  : يطلق هذا االصطالح على الرأي الراجاملذهب (3)
ىـهم يف املسـهلة قـولني أو وجهـني ملـن تقـدم ويقطـع  يف حكاية املذهب كه   كـي بعالشافعي 

(، واملـــــدخل يف  105(، ومغـــــ  احملتـــــاج يف)51بعىـــــهم أبحـــــدمها. انظـــــر: حتفـــــة احملتـــــاج يف)
 (.509مذهب اإلمام الشافعي يف)

 (.328 12(، وكفاية النبيه)346 2انظر: املهذب) (4)
املتــويل: هــو عبــد الــرمحن بــن مــهمو  اإلمــام أبــو ســعد املتــويل النيســابوري الفقيــه الشــافعي أحــد    (5)

أصحاب الوجـوه يف املـذهب، أخـذ الفقـه عـن القاضـي حسـني، وعـن أيب القاسـم الفـوراين، ولـه  
ا بلــد إىل احلــدود، وكــا    كتــاب )التتمــة( علــى كتــاب شــيخه الفــوراين )اإلابنــة(، و  يتمــه أيىــً

ا   ــً ــات  فقيهــ ــر: طبقــ ــداد. انظــ ــة ببغــ ــع مائــ ــبعني وأربــ ــا  وســ ــنة مثــ ــدققا، تــــويف ســ ــها مــ ا، وحــ ــً حمققــ
 (.106 5(، طبقات الشافعية الكهى)464-463 1الشافعيني)

: هـــو القـــول املنصـــويف عليـــه يف كتـــب اإلمـــام الشـــافعي، ومســـي نصـــاً ألنـــه؛ مرفـــوع القـــدر  الـــنص  (6)
(،  8ام عليــه، ويقابلــه وجــه ضــعيف أو قــول خمــرج. انظــر: منهــاج الطــالبني يف)بتنصــيص اإلمــ

 (510واملدخل اىل مذهب اإلمام الشافعي يف)
 (.278انظر: تتمة اإلابنة ]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (7)
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ديـن مسـتغرب ، فلو كـا  عليـه (2)(1)وإ  اشرتاه يف مرض موته صو على الصحيو
 :(3)وقيل قوال ففي صحة شرائه وجها ، 

علـى  (6)الشـي/ أبـو علـي، وبنامهـا (5)(4)يعتـقأنه يصو أيىـاً؛ لكـن ال :  أصحهما
  (9)؟  (8)موسر ببعض من يعتق عليه هل لوليه قبوله (7)القولني فيما إذا أوصى لص 

  .(10)الصحيو يف املب  عليه هذا البناء تصحيو قول املنع؛ أل وقىية 

 
 جه ضعيف.: هو الرأي الراجو من الوجهني، ويدل على أ  مقابله و الصحيو (1)

 (105(، ومغ  احملتاج يف)6 1انظر: روضة الطالبني يف)
(، وأســىن  204 6(، وروضــة الطــالبني)132 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)222 8انظــر: البيــا )  (2)

 (56 6(، وهناية احملتاج)61 3املطالب)
اإلمـام الشـافعي، وقـد يكـو  القـوال  قـدًني، وقـد يكـو   جديـدين  : املقصود اا كـالم  األقوال (3)

ــر: اجملمــــــوع) ــدا. انظــــ ــافعي  66-65 1أو قــــــدًا وجديــــ ــام الشــــ (، واملــــــدخل اىل مــــــذهب اإلمــــ
 (505يف)

(، وروضــــــة  132 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)222 8(، والبيــــــا )395 8انظــــــر: التهــــــذيب)  (4)
 (61 3(، وأسىن املطالب)204 6الطالبني)

 الوجه اآلخر: ال يصو؛ ألنه لو صو لعتق، وال اوز تقدأ الوصية على الدين.و  (5)
 (395 8انظر: التهذيب)

هــو: احلســني بــن شــعيب بــن حممــد بــن احلســني أبــو علــي الســنجي اإلمــام اجلليــل عــا  خراســا     (6)
وأول مــن مجــع بــني طــريق  العــراب وخراســا  وهــو والقاضــي احلســني أجنــب تالمــذة القفــال، لــه  

ح التلخــيص، وفــروع ابــن احلــداد، تــويف يف ســنة ثالثــني وأربعمائــة. انظــر: طبقــات الشــافعية  شــر 
 (208(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة يف)345 4الكهى)

 )الص ( ساقط من)ز(. (7)
يف قــول: ال، وإال لعتــق، وقــوم عليــه البــاقي، وفيــه إتــالف مــال الصــ ، ويف قــول: نعــم، وال يقــوم    (8)

 (.132 7ر: العزيز شرح الوجيز)عليه. انظ
 . ب(146) (9)
 (.565(، واملطلب العايل]حتقيق: ًبا عبدالرمحن[ يف)328 12( انظر: كفاية النبيه)10)
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هـل يعتـق مـن : علـى الـوجهني املتقـدمني فيمـا إذا ملكـه ابإلرث   (1)وبنامها القاضـي
 (2)رأس املال أو الثلث؟ فعلى األول ال يصو، وعلى الثاين يصو ويباع يف الدين

أرابب الديو ، وجزم أبهنم إذا أمىوا العتق  (3)وجعل املاوردي اخلالف فيما إذا رد
  .(4)صو الشراء وعتق

 : ويتلخص يف الشراء ثالثة أوجه 
  (5)صحته مطلقاً : أصحها

وعلى هذا فن    يكن عليه دين اعته عتقه مـن الثلـث؛ فـن  خـرج كلـه مـن الثلـث 
اخلــالف فيمــا إذا  صـو وعتــق، وإ    يـرج كلــه ففــي صـحة شــراء الزائـد علــى الثلــث مثـل 

فـن  قلنـا  (6) كا  عليه دين، فن  قلنا ال يصو ففي الصحة يف قدر الثلث قوال التفريـق؛
  .(7)يصو وأجازه البائع عتق من الثلث دو  الزائد عليه

  الشـراء ال يصـو أ  حنكـم بـه يف احلـال، بـل يتبـني ابملـوت مـن ولـيس معـىن قولنـا إ
 هذا املرض عدم صحته. 

 
هو: احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي القاضي املروروذي، شي/ الشـافعية  راسـا ، صـاحب   (1)

التعليقة املشهورة يف املذهب، والفتاوى، وكا  من أوعية العلـم، وكـا  يلقـب ةـه األمـة، وتفقـه  
علــى القفــال املــروزي، ةــن أخــذ عنــه أبــو ســعد املتــويل والبغــوي، ومــا أطلــق القاضــي يف كتــب  

املراوزة فهو املراد، تويف القاضي رمحـه هللا سـنة اثنتـني وسـتني وأربعمائـة للهجـرة. انظـر:   متهخري
(، وطبقـات الشـافعية البـن  356 4(، طبقات الشـافعية الكـهى)262 18سري أعالم النبالء)
 (.244قاضي شهبه يف)

 (.564انظر: املطلب العايل]حتقيق: ًبا عبدالرمحن[ يف) (2)
 )رد( ساقط من)ز(. (3)
 (.276 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
(، وروضــة  132 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)222 8(، والبيــا )239 11انظــر: هنايــة املطلــب)  (5)

 (.61 3(، وأسىن املطالب)204 6الطالبني)
  أ(.53) (6)
 (.203 6(، وروضة الطالبني)132 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
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 .(1)هذا كله إذا   يكن يف الشراء حماابة، فن  كانت فسيها يف تفريع الفصل
ولو أوصى له مبن يعتق عليه، أو وهب منه استحب لـه قبولـه وكـره رده، فـن  قبلـه  

ــو ملكـــه  ــا لـ ــن  قلنـــا يعتـــق مث مـــن اانبـــىن علـــى مـ ــا ، (2)لثلـــث فهنـــا أوىلابإلرث؛ فـ وإ  قلنـ
 : من رأس املال فهنا وجها  (3)يعتق

  (6)(5)أنه يعتق من رأس املال: (4)أظهرمها
أم ) مـال سـواه، سـواء كـا  عليـه ديـن مسـتغرب (7)فعلى األول يعتق وإ    يكن له

سـبيل للغرمـاء عليـه، وعلـى الثـاين ال يعتـق إال ال، حا لـو كـا  حمجـوراً عليـه ابلفلـس فـال 
 . (9)  يعتق منه شيء، ولو ملكه مفلس   يعتق (8)(ثلثه، ولو كا  عليه دين مستغرب

ولــو اشــرتى مــن يعتــق عليــه يف مــرض موتــه مبحــاابة، كمــا لــو اشــرتى ابنــه  مســني  
 كاملوهوب؛ ففي اعتبـاره مـن الثلـث أو  (10)احملاابةوهو يساوي مائة، فالقدر الذي يقابل 

 . (11)رأس املال الوجها 

 
 ( يف النص احملقق.169انظر: يف) (1)
 (.032 6(، وروضة الطالبني)132-131 7(، والعزيز شرح الوجيز)224 8انظر: البيا ) (2)
 يف)ز( زايدة)مث(. (3)
األظهر: هو الرأي الراجو من القولني أو األقوال ل مام الشافعي، وذلك اذا كا  االختالف   (4)

 بني القولني قوايً، ابلنظر اىل قوة دليل كاًل منهما، وترجو أحدمها على اآلخر. 
 (.506يف)(، واملدخل اىل مذهب اإلمام الشافعي  6انظر: روضة الطالبني يف)

 (.204 6(، وروضة الطالبني)132 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
والوجه اآلخر: أنه حمسوب من الثلث؛ فننه ملك على اختيار، فنذا حصـل يف ملكـه ابختيـاره،  ( 6)

 (.240 11ملطلب)، كا  كما لو اهب عبدا مث أنشه إعتاقه. انظر: هناية امث قدر العتق
 )سو( والسياب يقتىي حذفه.يف)ط( زايدة (7)
 ما بني القوسني ساقط من)ز(. (8)
 (.204 6(، وروضة الطالبني)132 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
فـال ً حبــاًء وحبـوة: أعطــاه،  ، مـن احلبــاء: وهـي العطـاء بــال مـنٍّ وال جـزاٍء، يقــال: حبـاء  احملـاابة  (10)

وحبــاه حمــاابة وحبــاء: اختصــه ومــال إليــه. وحــاابه يف البيــع، ســاحمه. وقيــل: هــي النقصــا  عــن  
(، وحتريـــر  29 2(، والـــنظم املســـتعذب)309 3قيمـــة املثـــل يف الوصـــية يف البيـــع. انظـــر: العـــني)

 (.162 14(، ولسا  العرب)241ألفا  التنبيه يف)
ث أو مــن رأس املــال فــن  اعتــه  املوهــوب مــن الثلــث، فجميــع املائــة مــن  يف أنــه يعتــه مــن الثلــ(  11)

ــذيب) ــه مخســـــــــــو . انظـــــــــــر: التهـــــــــ ــاملعته منـــــــــ (، والعزيـــــــــــز شـــــــــــرح  395 8الثلـــــــــــث، وإال، فـــــــــ
 (.204 6(، وروضة الطالبني)132 7الوجيز)
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 .(1)ومهما حكمنا بعتقه من الثلث   يرث على املذهب
كــــذا أطلقــــوه، وكهنــــه مبـــــ  علــــى أ  الوصــــية للــــوارث ابطلــــة؛ فـــــن  :  قــــال الرافعــــي

ــية واملـــــــرياث، فيحتمـــــــل أ   ــازة فـــــــال ًتنـــــــع اجلمـــــــع بـــــــني الوصـــــ صـــــــححناها علـــــــى اإلجـــــ
  (4).انتهى(3)األمر على اإلجازة و تمل خالفه (2)يوقف

 . (5)واألظهر الثاين؛ ألنه من الورثة
أنـت حـر يف آخـر : ، وهو كوجه فيما إذا قـال ألخيـه اململـوك(6)وفيه وجه أنه يرث 

 . (7)جزء من حياا أنه يرثه وإ  اعته من الثلث
 .(8)ومهما حكمنا أبنه يعتق من رأس املال فريث على املذهب

 
ــالبني)133-132 7انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)  (1) ــة الطــــــــ ــىن  204 6(، وروضــــــــ (، وأســــــــ

 (.61 3املطالب)
 يف )ز(: )يقف(. (2)
 (.133 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 )انتهى( ساقط من )ز(. (4)
ــدالرمحن[ يف)  (5) ــا عبـ ــايل]حتقيق: ًبـ ــة يف املطلـــب العـ ــن الرفعـ ــال ابـ ــو  568قـ ــه هـ ــال خالفـ ( "احتمـ

أل  اإلجــازة تعتــه مــن كــل الورثــة، ولــو ورث لتوقــف إرثــه علــى إجازتــه، وإجازتــه علــى    األظهــر
 كونه وار ً، فتدور املسالة".

 (.134 7ز)انظر: العزيز شرح الوجي (6)
 إ  قال: أنت حر يف آخر جزء من حياا املتصل ابملوت، مث مات. (7)
 عتق من ثلثه، وهل يرثه؟ فيه وجها :   

 يف املرض وصية، واإلرث والوصية ال اتمعا . أحدمها: ال يرثه، أل  العتق
الوصية ما ًلك مبوت املوصي، وهذا   ًلـك نفسـه مبوتـه.  والثاين: يرثه، وال يكو  عتقه وصية؛ أل   

 .(22 9انظر: البيا )
 (.61 3(، وأسىن املطالب)204 6(، وروضة الطالبني)134 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
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 .(2)ال يرث : (1)االصطخريوقال 
درهم وعبد قيمتـه مائـة درهـم، فهعتقـه يف مـرض موتـه، له مائتا  :  (3)[الثاين]الفرع  

 : مث اشرتى من يعتق عليه ففي صحة شرائه ثالثة أوجه
 ال يصو، ولو استفاد بعد ذلك ماالً يرج هذا من ثلثه. : أحدها
يصــو، وعلــى هــذا ال يعتــق، ولــو كــا  يعتــق علــى الــوارث عتــق عليــه، وإال : و نيهــا

 رج من ثلثه. فال إال أ  يستفيد بعد ماالً ي
صـــو وعتـــق و   (4)أنـــه موقـــوف؛ فـــن  لـــدد لـــه مـــال يـــرج بـــه مـــن ثلثـــه[: ]و لثهـــا

، ويف إرثــــه الوجهــــا  يف إرث املوهــــوب، وإ    (5)يــــرث، وإ  أبــــرأه البــــائع مــــن مثنــــه عتــــق
 .(6)يستفد ماالً وال برأ من مثنه فس/ العقد

 
ــداد،    (1) ــافعية ببغـ ــي/ الشـ ــعيد اإلصـــطخري شـ ــو سـ ــى أبـ ــن عيسـ ــد بـ ــن يزيـ ــد بـ ــن بـــن أمحـ ــو: احلسـ هـ

الوجــوه يف املــذهب، وكــا  ورعــا زاهــدا مــتقلال، لــه تصــانيف  وحمتســبها، ومــن أكــابر أصــحاب  
مفيــدة منهــا كتــاب أدب القىــاء تــويف ســنة مثــا  وعشــرين وثالمثائــة للهجــرة. انظــر: ســري أعــالم  

(، وطبقــــات الشــــافعية البــــن قاضــــي  230 3(، طبقــــات الشــــافعية الكــــهى)250 15النــــبالء)
 (.109شهبة يف)

 (.134 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 ما بني املعكوفني يف األصل)فرع( بدو  ذكر العدد ويف)ز( استدرك )الثاين( يف اهلامش.  (3)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (4)
 (.223 8انظر: البيا ) (5)
ــياك[ يف)  (6) ــة الكهى]حتقيـــق: دايرا سـ ــر: التعليقـ ــاوي الكبـــري)269انظـ (،  276-275 8(، واحلـ

 (.223 8والبيا )



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 65 

ر إىل بعــد مــوا،   يفتقــ (3)مــن عبــدي (2)  أعتقــوا: لــو قــال: (1)[الثالووث]الفوورع 
 .(4)قبول العبد، وال يرتد برده

أنـــه يشـــرتي : (6)وقبـــل اإلعتـــاب فقـــد حكـــى املـــاوردي عـــن املـــزين (5)بعـــد لي تِـــ فلـــو قح 
و تمـل أ  تبطـل الوصـية : ، قال(7)كما يفعل بقيمة األضحية املنذوره  بقيمته عبد ويعتق

 . (8)األضحية الف 

  .(9)أوصيت له برقبته، فهي وصية صحيحة، ومعناها العتق بعد موته: ولو قال

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)الثاين(، واملثبت من)ز(. (1)
  ب(.53) (2)
 )من( ساقط من )ز(. (3)
(،  205 6(، وروضـة الطـالبني)135 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)255 11انظر: هناية املطلب) (4)

 (.61 3وأسىن املطالب)
 أي بعد موت السيد. (5)
املزين هو: إمساعيل بن    بن إمساعيل بن عمرو بن إسـحاب اإلمـام اجلليـل أبـو إبـراهيم املـزين.   (6)

ـة والطحـاوي وزكـراي الســاجي   حـدث عـن الشـافعي ونعـيم بـن محـاد و ريمهــا، روى عنـه ابـن خًز
وابن جوصا وابـن أيب حـا  و ـريهم، قـال الشـافعي املـزين  صـر مـذه ، تـويف سـنة أربـع وسـتني  

ــائ ــافعية الكـــهى)ومـ ــات الشـ ــر: طبقـ ــي شـــهبه  95 2تني. انظـ ــن قاضـ ــافعية البـ ــات الشـ (، وطبقـ
 (.58يف)

األضحية املنذورة، اذا تلفت عنده، لزمه قيمتها أكثر ما كانت من يوم القـبض إىل يـوم التلـف،   (7)
ويشــرتي النــاذر بتلــك القيمــة مثــل التالفــة، جنســا ونوعــا وســنا. فــن    اــد ابلقيمــة املثــل لغــالء  

 (211 3حدث، ضم إليها من ماله مام الثمن. انظر: روضة الطالبني)
  تكــو  عبــدا، وخــالف نــذر األضــحية الســتقرار حكمهــا والعبــد ال يســتقر  خلــروج القيمــة عــن أ  (8)

 (.  230 12( وكفاية النبيه)279-278 8. انظر: احلاوي الكبري)حكمه إال ابلعتق
 (.61 3(، وأسىن املطالب)205 6(، وروضة الطالبني)135 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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ويف افتقــــــــاره إىل قبــــــــول العبــــــــد تفريعــــــــاً علــــــــى املــــــــذهب يف توقــــــــف امللــــــــك علــــــــى 
 : القبول وجها 

وهبتــــــك أو ملكتــــــك نفســــــك إذا   ينــــــو امــــــا : نعــــــم، كمــــــا لــــــو قــــــال: أصــــــحهما
 . (2)(1) العتق

أنــــت حــــر إ  شــــدت، : فهــــل اــــب؟ يظهــــر حراــــه علــــى مــــا لــــو قــــالوعلــــى هــــذا 
 هل اب عليه أ  يقول شدت؟ 

مــــــن يعتــــــق  لــــــهفيــــــه وجهــــــا  بنامهــــــا املــــــاوردي علــــــى اخلــــــالف يف أنــــــه إذا وهــــــب 
 .(4)؟ لكن املنصويف يف األصل أنه ال اب(3)عليه، هل اب قبوله

مــــــوا، أو إذا ثلثــــــه حــــــر بعــــــد : ولــــــو أعتــــــق ثلــــــث عبــــــده بعــــــد موتــــــه، أب  قــــــال 
مــــت فــــهعتقوا ثلثــــه، مث مــــات والعبــــد يــــرج مــــن ثلثــــه، وقلنــــا ابلصــــحيو أ  تــــدبري بعــــض 

ــق ثلثـــــــه و  يســـــــر ــل، (5)العبــــــد ال يســـــــري إىل ابقيـــــــه؛ عتــــ ، وهـــــــو (6)يعتـــــــق مجيعـــــــه: وقيــــ
 بعيد.

 
 (.205 6(، وروضة الطالبني)135 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
ــرح  2) ــز شـــــــ ــر: العزيـــــــ ــدي". انظـــــــ ــوا عبـــــــ ــه: "اعتقـــــــ ــه يف املعـــــــــىن كقولـــــــ ــر: ال؛ ألنـــــــ ــه اآلخـــــــ ( والوجـــــــ

 (.135 7الوجيز)
( إذا وهــب لــه مــن يعتــق عليــه مــن والــد أو ولــد   يعتــق عليــه ابلعقــد، وعتــق عليــه ابلقــبض، ألنــه  3)

 مالكا.يصري ابلقبض  
 توجب املكافهة   يلزمه قبوهلا، وكا  يف القبول خمريا  فن  قيل: إ  اهلبة

 وإ  قيل: إ  املكافهة ال لب ففي وجوب قبوهلا وجها :  
أحدمها: اب عليه القبـول ليعتـق عليـه مـن هـو مـهخوذ ةقـه، فعلـى هـذا لـو قـال السـيد لعبـده: أنـت  

 إ  شدت، فعليه أ  يشاء ليعتق ابملشيدة.حر 
والوجــه الثــاين: ال اــب عليــه القبــول، ملــا يتعلــق عليــه ابلقبــول مــن حقــوب ال لــب عليــه قبــل القبــول،  
فعلــى هــذا إ  قــال الســيد لعبــده، أنــت حــر إ  شــدت   اــب عليــه أ  يشــاء، وكــا  يف املشــيدة  

 (.  74 18خمريا. انظر: احلاوي الكبري)
 (.274 8(، واحلاوي الكبري)244 8تصر املزين مع األم)( انظر: خم4)
(، وروضــــــــــة  135 7(، والعزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)255-254 11انظــــــــــر: هنايــــــــــة املطلــــــــــب)  (5)

 (.205 6الطالبني)
 (.391 8انظر: التهذيب) (6)
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ولــو ملــك ثالثــة أعبــد قــيمهم متســاوية ال مــال لــه  ــريهم، وأعتــق يف مــرض موتــه  
 : حر، أو أثالث هؤالء أحرار؛ فوجها  (1)ثلث كل منكم: لث كل منهم، أب  قالث

  .يعتق من كل ثلثه: أحدمها
ــة؛ لتجتمــــــع احلريــــــة يف : وأصــــــحهما ــهمي رب وســــــهم حريــــ ــرع بيــــــنهم بســــ أنــــــه يقــــ

 . (2)واحد
 : (3)أعتقت ثلثكم، أو ثلثكم حر فطريقا : ولو قال
 .(4)أنه على الوجهني: أحدمها

 . (5)ابإلقراع، فمن خرج له سهم العتق عتق كلهالقطع : وأصحهما
وكــذا لــو   ًلــك إال عبــدين متســاويي القيمــة، وأعتــق نصــف كــل منهمــا يف مرضــه 
وال مال له سوامها، و  از الورثة؛ فيقرع بينهما على الصحيو، فمن خرج له سهم احلرية 

 .(6)عتق ثلثاه ورب ثلثه
الثالثة إىل ما بعـد املـوت عتـق مـن كـل ثلثـه وال ولو أضاف عتق الثلث من العبيد  

 .(7)قرعة على الصحيو

 
 يف )ز(: )منهم(. (1)
(،  371 81(، وكفايــة النبيــه)205 6(، وروضــة الطــالبني)135 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (2)

 (.370 10(، وحتفة احملتاج)61 3وأسىن املطالب)
: هي اختالف األصحاب يف حكاية املـذهب فيقـول بعىـهم مـثال يف املسـهلة قـوال ، أو  الطرب (3)

املســــهلة  وجهــــا ، ويقــــول اآلخــــر ال اــــوز قــــوال واحــــدا أو وجهــــا واحــــدا، أو يقــــول أحــــدمها يف  
ــر: اجملمـــــوع يف) ــق. انظـــ ــا خـــــالف مطلـــ ــر فيهـــ ــول اآلخـــ ــيل ويقـــ ــاج  66 1تفصـــ ــة احملتـــ (، وحتفـــ

 (.48 1يف)
 (.205 6(، وروضة الطالبني)136 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
(، وحتفـــة  205 6(، وروضـــة الطـــالبني)136 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)341 8انظـــر: البيـــا )  (5)

 (.370 10احملتاج)
 (.206 6(، وروضة الطالبني)136 7لعزيز شرح الوجيز)انظر: ا (6)
(، وأســىن  205 6(، وروضــة الطــالبني)136 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)340 8انظــر: البيــا )  (7)

 (.61 3املطالب)
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النصف من كل منكم حر بعد موا، فـن    اـز : فلو قال هلم: (1)ابن احلدادقال  
احلريـة يعتـق مـن كـل الورثة أقرع بينهم بسهم رب وسهمي عتق؛ فاللذا  يـرج هلمـا سـهما 

، واإلعتــاب لــرد الزائــد علــى الثلــث ال (3)ويــرب نصــفه مــع مجيــع الثالــث (2)  نصــفه منهمــا
ز عتـق األنصـاف؛ فننـه يقـرع بيـنهم بسـهمي رب وسـهم جنـلسراية العتق،  ـالف مـا لـو   

 . (4)حرية، فمن خرج له سهم احلرية يسري العتق فيه
ــال  ــة، فقـــ ــاويي القيمـــ ــدين متســـ ــو   ًلـــــك إال عبـــ ــا  : ولـــ ــا  وثلـــــث ســـ نصـــــف  ـــ

أســـــداس عبـــــد، ولـــــيس لـــــه إال إعتـــــاب ثلثـــــي عبـــــد، حـــــر بعـــــد مـــــوا؛ فقـــــد أعتـــــق مخســـــة 
فيقــــرع بينهمــــا لــــرد الســــدس الزائــــد، فــــن  خــــرج ســــهم احلريــــة لغــــا  عتــــق نصــــفه وســــدس 

مـــــا يســــا ، وإ  خـــــرج لســــا  عتـــــق ثلثـــــه وثلــــث  ـــــا ، ومــــا تقـــــدم مـــــن عتــــق األبعـــــاض ف
كمـــــا   (5)إذا أعـــــتقهم بلفـــــ  واحـــــد، أمـــــا إذا قـــــدم بعىـــــهم علـــــى بعـــــض فالســـــابق مقـــــدم

 تقدم.
أعتقوهـــا بعـــد مـــوا، أو إذا مـــت؛ : و أعتـــق جاريـــة حـــامالً بعـــد موتـــه، أب  قـــالولــ 

  .(7)(6)فهي حرة سرى العتق إىل اجلنني على الصحيو

 
هــو: حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن جعفــر اإلمــام اجلليــل أبــو بكــر بــن احلــداد املصــري، صــاحب    (1)

الفــروع، وكتــاب أدب القىــاء، شــي/ الشــافعية، كــا  فقيهــا عاملــا كثــري الصــالة والصــيام يصــوم  
يومــــا ويفطــــر يومــــا ويــــتم القــــرآ  يف كــــل يــــوم وليلــــة قائمــــا مصــــلياً، تــــويف ســــنة مخــــس وأربعــــني  

(، وطبقـــات الشـــافعية البـــن قاضـــي شـــبهة  79 3طبقـــات الشـــافعية الكـــهى)  وثالمثائـــة. انظـــر:
 (.130يف)

  أ(.54) (2)
 (.159انظر: املسائل املولدات يف) (3)
 (.340 8(، والبيا )260 11انظر: هناية املطلب) (4)
(، وأســىن  206 6(، وروضــة الطــالبني)136 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)340 8انظــر: البيــا )  (5)

 (.62-61 3املطالب)
(، وأســىن  206 6(، وروضــة الطــالبني)136 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)207 8انظــر: البيــا )  (6)

 (.62 3املطالب)
 (.136 7الوجيز)وفيه وجه ال يعتق، أل  إعتاب امليت ال يسري. انظر: العزيز شرح  (7)
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ال جنينــــــك، ومهــــــا يرجــــــا  مــــــن إحــــــرة  إذا مــــــت فهنــــــتِ : ولــــــو اســــــتثناه أب  قــــــال
ــم اجلــــزء املتصــــل  ،الثلــــث ــتثنائه وجهــــا  ينبنيــــا  علــــى اخلــــالف يف حكــ ــحة اســ ففــــي صــ
ــذا (2)م ولـــــه حكـــــم أم اللـــــي عْ ، وهـــــو راجـــــع إىل اخلـــــالف يف أنـــــه يـح (1)أم ال ، ومقتىـــــى هـــ

، (4)وأبــــــــو علــــــــي (3)أ  يكــــــــو  الصــــــــحيو صــــــــحة االســــــــتثناء، وقــــــــد قــــــــال بــــــــه اإلمــــــــام
عتقهــــا يف  جنــــزأمــــا لــــو : ، وقــــال(6)وهــــو األشــــبه عنــــد الرافعــــي (5)وصــــحو مجاعــــة املنــــع

ــال ، وقـــــد حكـــــى (9)، ولـــــيس كــــذلك (8)ق احلمــــل، و  يصـــــو اســـــتثناعه قطعــــاً عتـــــ (7)احلــ
 . (10)القاضي اخلالف فيه أيىاً 

عتقـــــــت دو   األمَّ  ولـــــــو كـــــــا  احلمـــــــل لواحـــــــد واألم آلخـــــــر، فـــــــهعتق مالـــــــك األمِّ 
 . (11)احلمل

 
 أي أ  احلمل هل  ل حمل أجزاء األم حا يتناوله االسم املطلق الواقع على االم. (1)
 فن  قلنا يـحْعليم كا  كاملنفصل. (2)
 ("وهو املذهب املبتوت الذي يبعد عن القياس  ريه"265 11قال يف هناية املطلب) (3)
(، والبســيط ]حتقيــق: حامــد بــن  265 11ذكــر الشــي/ ابــو علــي وجهــني انظــر: هنايــة املطلــب)  (4)

 (.577(، واملطلب العايل]حتقيق: ًبا عبدالرمحن[ يف)920مسفر الغامدي[يف)
 (.577انظر: املطلب العايل]حتقيق: ًبا عبدالرمحن[ يف) (5)
 "(، قال النووي "  يصو االستثناء على األصو137 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)

 (.207 6انظر: روضة الطالبني)
 (.206 6(، وروضة الطالبني)136 7انظر: العزيز شرح الوجيز) أي يف احلياة، (7)
 (.206 6(، وروضة الطالبني)136 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
( "أ  يكــــو  الصــــحيو  576قــــال ابــــن الرفعــــة يف املطلــــب العــــايل]حتقيق: ًبــــا عبــــدالرمحن[ يف)  (9)

يف احلياة؛ أل  الصحيو أ  احلمل يعلم، ويقابل بقسط مـن الـثمن   صحة االستثناء، وأ  العتق
 إذا بيعت أمه".

 (.  576انظر: املطلب العايل]حتقيق: ًبا عبدالرمحن[ يف) (10)
 (.359 10(، وحتفة احملتاج)207 6(، وروضة الطالبني)137 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (11)
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أو محلــك حــر؛ فــن  خرجــا مــن الثلــث أقــرع بينهمــا بعــد  أنــتِ : ولــو قــال املــريض 
عتــق احلمــل ال يســري  أ َّ  لقرعــة للحمــل عتــق وحــده علــى الصــحيوموتــه، فــن  خرجــت ا

  .(1)إىل أمه، وإ  خرجت األم عتقت
 (3)]خرجـت القرعـة علـى احلامـل[ . وإ (2)ويف احلمل الوجها  اللذا  يف اسـتثنائه

ابحلامل دو  احلمل؛ فـن  قلنـا ال يعتـق إذا وىف الثلـث امـا   يعتـق  (4)]متسع[وىف الثلث
 : هنا، وإ  قلنا يقع مع التصريو ابستثنائه فهنا وجها 

 .تعتق وحدها: أحدمها
يزيــــد م حــــاماًل، ويــــرب منهــــا مــــا وَّ قــــي يعتــــق منهــــا مــــا  تملــــه الثلــــث؛ أب  تـح : والثــــاين

 .(5)عليه
 (7)  أوصى بعبـد لـرجلني يعتـق علـى أحـدمها ابلقرابـة مث مـات؛ فـن :  (6)[الرابع] 

قلنا امللك  صل ابملوت من  ري قبول ففي عتق حصة القريـب عليـه قبـل القبـول وجهـا  
، وإ  قلنـــا ال  صـــل إال ابلقبـــول ابتـــداًء أو تبيينـــاً؛ فـــن  قـــبال الوصـــية معـــاً عتـــق (8)تقـــدما

ريـب أوالً عتـق مجيعه على القريب إ  كا  موسراً ويغرم لألجن  قيمة نصفه، وإ  قبـل الق
مــا حــني القبــول علـى قــول حصــول امللــك بــه أو مـن حــني املــوت علــى قــول عليـه نصــفه فن

التبيــني، ويســري إىل ابقيــه إ  كــا  موســراً بقيمتــه، فيغرمهــا للموصــى لــه إ  قبــل الوصــية، 
 وللوارث إ  ردها. 

 
 (.210 8(، والبيا )265 11انظر: هناية املطلب) (1)
 (.265 11أي اذا أوصى إبعتاب األم واستثىن الولد. انظر: هناية املطلب) (2)
ــا أثبتــــــه هــــــو املوافــــــق ملــــــا يف هنايــــــة املطلــــــب    (3) مــــــا بــــــني املعكــــــوفني زايدة يقتىــــــيها الســــــياب، ومــــ

 (.920(، والبسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف)266 11)
(، والبسـيط]حتقيق:  266 11هنايـة املطلـب )انظـر:    ما بـني املعكـوفني زايدة يقتىـيها السـياب. (4)

 (.920يف)حامد بن مسفر الغامدي[  
 (.920(، والبسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف)266 11انظر: هناية املطلب) (5)
 ما بني املعكوفني يف األصل)الثالث(، واملثبت من)ز(. (6)
  ب(.54) (7)
 (.399]حتقيق: أنس عبسى[ يف)  انظر: اجلواهر البحرية (8)
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األجنــ  أوالً ملــك نصــيبه، ونصــيب القريــب موقــوف، فلــو أعتــق األجنــ   لي بِــ وإ  قي 
نصــيبه قبــل قبــول القريــب؛ فــن    يقبــل القريــب اســتمر عتقــه، وإ  قبــل؛ فــن  قلنــا امللــك 

  عتـق األجنـ   ـري  فـذ وعلـى اب  أنه عتق على القريب ويسري، وأ صل ابملوت فقد  
قلنا  صل ابلقبـول نفـذ وسـرى إىل نصـيب القريـب، القريب نصف القيمة لألجن ، وإ   

 .(1)ولزمه قيمة نصفه
الثلــث : أوصــى بثلــث عــني يف يــده لزيــد؛ فــن  عينــه كمــا لــو قــال: (2)[اخلووامس]

الذي اشرتيته من زيـد، أو ورثتـه مـن أيب، فظهـر بعىـها مسـتحقاً؛ فـن  كـا  الـذي وصـى 
ثلثاهـا؛ فـن    يكـن لـه  ريهـا فللموصـى لـه به بطلـت، أو  ـريه فـال، وإ  أطلـق فاسـتحق 

 : وإ  ملك  ريها وخرج ثلثها من ثلثه فطرب، (3)ثلث الثلث الباقي
 : (4)أ  فيها قولني: أصحها
  .(5)أ  له الثلث الباقي: أظهرمها
، واســتدل لكــل مــن الــوجهني (7)، ورجحــه بعىــهم(6)لــه ثلثــه وهــو التســع: والثــاين

أبنــــه لـــــو أوصـــــى لـــــه بثلــــث عبـــــد فبـــــاع ثلثيـــــه فحصــــل يف املســـــهلة املســـــتدل اـــــا وجهـــــا  

 
(،  76 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)270-269 11(، وهنايــة املطلــب)470 4انظــر: الوســيط)  (1)

 (150 6وروضة الطالبني)
 ما بني املعكوفني يف األصل: )الرابع(، واملثبت من)ز(. (2)
(، وروضــة  137 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)201 8(، والبيــا )230 11انظــر: هنايــة املطلــب)  (3)

 (.201-200 12ة النبيه)(، وكفاي207 6الطالبني)
(، قـــــــــال البغـــــــــوي يف  206 6(، وروضـــــــــة الطـــــــــالبني)137 7انظـــــــــر: العزيـــــــــز شـــــــــرح الـــــــــوجيز)  (4)

ــذيب) ــث  96 5التهـ ــه الثلـ ــزين: أ  لـ ــل املـ ــاً، نقـ ــتحق ثلثـ ــيء، فاسـ ــث شـ ــه بثلـ ــى لـ ــو أوصـ ( " ولـ
 الباقي، ونقل الربيع: أ  له ثلث الباقي، فاختلف أصحابنا فيه".

 (.  206 6(، وروضة الطالبني)137 7يز)انظر: العزيز شرح الوج (5)
 (.137 7(، والعزيز شرح الوجيز)96 5انظر: التهذيب) (6)
(،  201 8(، والبيــا )263 8وهــو قــول أيب ثــور، واختيــار ابــن ســريج. انظــر: احلــاوي الكبــري)  (7)

 (.138 7والعزيز شرح الوجيز)



 النص احملقق

     _______ _______ 72 

، واخلالف كاخلالف فيما إذا ابع الشريك نصفه من العبد هل يتص بنصيبه (1)[أيىاً ]
 ؟يشيع أم

 . (2)الفني على اآلخر، أو يقال هو هووينتظم أ  يبىن أحد اخل: قال الرافعي
 . (3)القطع ابألول: والثاين
 .(4)القطع ابلثاين: والثالث

ــل بطــــرد   ــى الصــــحيو، وقيــ ــتص بنصــــيبه علــ ــل ذلــــك يف الوصــــية اخــ ــع مثــ ــو وقــ ولــ
 . (5)الوجهني

: أوصيت له بثلث هذا العبد، فهمـا إذا قـال:  املسهلة مبا إذا قال  (6)ابن سريجوقيد  
 (7)أعطوه ثلثه فيعطى الثلث الباقي قطعاً 

أوصـــــــيت بثالثـــــــة أثـــــــالث هـــــــؤالء العبيـــــــد الثالثـــــــة، أو أعطـــــــوه ثالثـــــــة : ولـــــــو قـــــــال
 . (9)الوصية إال يف ثلث الباقي (8) أثالثهم فاستحق اثنا  منهم،   تبق 

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 (.138 7: العزيز شرح الوجيز)انظر (2)
(، وروضـة  138 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)96 5القطع أب  له الثلث الباقي. انظر: التهذيب) (3)

 (.207 6الطالبني)
 (.138 7القطع أب  له ثلث الثلث الباقي. انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 .(588انظر: املطلب العايل]حتقيق: ًبا عبدالرمحن[ يف) (5)
هو أمحد بن عمر بن سـريج القاضـي أبـو العبـاس بـن سـريج البغـدادي، حامـل لـواء الشـافعية يف   (6)

زمانــه، و شــر مــذهب الشــافعي، تفقــه أبيب القاســم األمنــاطي، وأخــذ عنــه الفقــه خلــق كثــري مــن  
األئمة، وصنف يف املذهب وخلصه، قال الشي/ أبو إسحاب كا  يقال له البـاز األشـهب ووىل  

(، وطبقـــات  193. تـــويف ســـنة ســـت وثالمثائـــة. انظـــر: طبقـــات الشـــافعيني يف)القىـــاء بشـــرياز
 (.89الشافعية البن قاضي شهبة يف)

 (.207 6(، وروضة الطالبني)138 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
  أ(.55) (8)
 (.207 6(، وروضة الطالبني)138 7(، العزيز شرح الوجيز)97 5انظر: التهذيب) (9)
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ــى بثلــــث صــــهة ــو أوصــ ــه (1)ولــ ــاً، قالــ ــاقي قطعــ ــه ثلــــث البــ ــا  لــ ــا؛ كــ ، فتلــــف ثلثاهــ
 .(3)لكن نصه يف األم يقتىي أ  له الثلث الباقي ؛(2)والرافعي القاضي واملتويل

ــبيل : (4)]السووووووادس[ ــاء الســــ ــاكني وأبنــــ ــالفقراء واملســــ ــة كــــ ــة عامــــ ــى جلهــــ إذا أوصــــ
 : وأطلق، ففي جواز نقله إىل  ري بلد املال طريقا 

ــوز ه : أحــــــــدمها ــوات؛ إ  جــــــ ــل الزكــــــ ــى نقــــــ ــه مرتــــــــب علــــــ ــية أوىل، وإ  أنــــــ فالوصــــــ
 . (5)منعناه ففي الوصية وجها 

 (7)[]البلـــد فقـــري؛ فـــن  منعنـــاه فلـــم يكـــن يف (6)أ  فيهـــا القـــولني يف الزكـــاة: والثـــاين
 : فتنقل أو تبطل الوصية؟ فيه وجها 

ــوا حـــــــا لـــــــو (8)أصـــــــحهما أوهلمـــــــا ــر أنـــــــه لـــــــو عـــــــني فقـــــــراء بلـــــــد تعينـــــ ، وقـــــــد مـــــ

 
: هــي الكومــة اجملموعــة مــن الطعــام بــال كيــل وال وز ، ومسيــت صــهة إلفــرا  بعىــها علــى  الصــهة  (1)

 ( مادة)صه(.313 1(، واملصباح املنري يف)176بعض. انظر: حترير ألفا  التنبيه يف)
(، وروضـــة  138 7(، العزيـــز شـــرح الـــوجيز)572انظـــر: تتمـــة اإلابنـــة]حتقيق: أًـــن احلـــريب[ يف)  (2)

 (.202-201 12(، وكفاية النبيه)207 6الطالبني)
 (.95 4انظر: األم للشافعي ) (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)اخلامس(، واملثبت من)ز(. (4)
 (.207 6لطالبني)(، وروضة ا139-138 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
( " وال تنقل الصدقة مـن موضـع حـا ال يبقـى فيهـا أحـد يسـتحق  77 2قال الشافعي يف األم) (6)

وهذا يع  على أنه اذا   يكن فيه من يستحق نقلت. وقـال يف الوصـااي " ومـن     .منها شيداً"
يــه ذلــك  جنــده حــبس لــه ســهمه حــا جنــده بــذلك البلــد، أو ينقــل إىل أقــرب البلــدا  بــه ةــن ف

(، وروضــــــــــة  139 7(، والعزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)98 4الصــــــــــنف فيعطونــــــــــه". انظــــــــــر: األم)
 (.207 6الطالبني)

( مــا بــني املعكــوفني يف النســختني)الثلث ومــن مــثال( وال يناســب الســياب ومــا أثبتــه هــو املوافــق ملــا  7)
 (.139 7يف العزيز شرح الوجيز)

 (.290 6)(، والنجم الوهاج208 6انظر: روضة الطالبني) (8)
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 . (1)  يكن فيه فقري بطلت قطعاً 
ــه: (2)[السوووابع] ــال ألمتـ ــو قـ ــى : لـ ــي، أو إ  دمـــت علـ ــى أال تتزوجـ ــرة علـ أنـــت حـ

اإلسالم؛   تعتق حا تقبل بعد موته، فـن  قبلـت عتقـت، وال يلزمهـا أال تتـزوج، ويلزمهـا 
 .(3)قيمتها
هذا بعيد يف شرط البقاء على اإلسالم، وينبغي أال يشرتط القبول يف :  قال اإلمام 

الصورتني، وعلى هذا إ  قصد دوامها على اإلسالم فينبغي أال تعتق حا موت مسلمة، 
أ  ينبغـي أال تعتــق  الشـرط، وكــذا لـو تعلـق التصـرف بلفظـهفيتبـني أهنـا عتقـت عنـد وجـود 

 . (4)حاً صحيحاً اب  أهنا   تعتقإال ابلقبول يف مجيع العمر، فن  نكحت نكا
لو أوصى بعتقها على أهنا ال تتزوج عتقت علـى هـذا الشـرط، فـن  :  وقال املاوردي

تزوجت   يبطل العتق والنكاح، ويرجـع عليهـا بقيمتهـا يكـو  مـريا ً، ولـو طلقهـا الـزوج   
 القيمة.  اسرتجاعتستحق  

أللـف؛ فـن  تزوجـت اسـرتجع ولو أوصى ألم ولده أبلف على أال تتـزوج، أعطيـت ا
 .(5) منها  الف العتق

ــاب : (6)[الثووووووووووووووامن] ــة ثيـــــــــــ ــه ثالثـــــــــــ ــى : لـــــــــــ جيـــــــــــــد، ورديء، ووســـــــــــــط، وأوصـــــــــــ
لرجـــــــــل، وتلـــــــــف أحـــــــــدها قبـــــــــل مـــــــــوت املوصـــــــــي أو بعـــــــــده، واختلـــــــــف  بكـــــــــل ثـــــــــوب 

 
(، كما لو أوصى لولـد زيـد وال ولـد لـه.  458]حتقيق: أنس عبسى[ يف) انظر: اجلواهر البحرية (1)

(، واملطلـب العـايل]حتقيق: ًبـا  208 6(، وروضـة الطـالبني)139 7انظر: العزيز شرح الـوجيز)
 (.594عبدالرمحن[ يف)

 ما بني املعكوفني يف األصل: )السادس(، واملثبت من)ز(. (2)
-597(، واملطلــب العــايل]حتقيق: ًبــا عبــدالرمحن[ يف)370-396 11انظــر: هنايــة املطلــب)  (3)

598.) 
 (.371-370 11انظر: هناية املطلب) (4)
 (.211 8احلاوي الكبري) (5)
 ما بني املعكوفني يف األصل)السابع(، واملثبت من)ز(. (6)
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يوقــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــا : (1)هلــــــــــــــــــم يف عــــــــــــــــــني التــــــــــــــــــالف، قــــــــــــــــــال الزجــــــــــــــــــاجي املوصــــــــــــــــــى
 .(2)يصطلحوا

لــــيس للموصــــى لــــه ابألردأ منازعـــــة مــــع املوصــــى لـــــه : (3)أبــــو علــــي الثقفـــــيوقــــال 
ابألجود، بـل املنازعـة لكـل منهمـا مـع املوصـى لـه ابألوسـط؛ فـن   زعـه صـاحب األجـود 

الثوب، وسلم األردأ إىل صاحب األردأ بال ًني، وإ   زعه املوصى ]  (4) حتالفا وتقامسا  
وسلم األجود إىل املوصـى لـه  (5)ب،[له ابألردأ يف أردأ الثوبني الباقيني حتالفا وتقامسا الثو 

 .(6)ابألجود بال ًني
لــو أوصــى بشــراء عبــد وعتقــه، فاشــرتى الوصــي أب نفســه، وأعتقــه : (7)[التاسووع]

عن املوصي أجزأ، سواء كا  العتق تطوعاً أو واجباً، ولو اشرتى أاب املوصي وأعتقه أجزأه 
 .(8)إ  كا  تطوعاً، وال ازئ إ  كا  واجباً 

 
الزجـــاجي: هـــو احلســـن بـــن حممـــد بـــن العبـــاس القاضـــي أبـــو علـــي الطـــهي الزجـــاجي أحـــد أئمـــة    (1)

األصـحاب، مــن أجــل تالمـذة ابــن القــايف ومـن أجــل مشــاِي/ القاضـي أيب الطيــب الطــهي، لــه  
ــاء آمـــــل تـــــويف يف حـــــدود   ــه يلقـــــب ابلتهـــــذيب، وعنـــــه أخـــــذ فقهـــ كتـــــاب زايدة املفتـــــاح، وكتابـــ

(، وطبقـات الشـافعية البـن قاضـي شـهبه  331 4افعية الكـهى)األربعمائة. انظر: طبقـات الشـ
 (.139يف)

 ووجهه: أب  االحتمال يف حق الكل موجود، وليس بعىهم أبوىل من بعض. (2)
 (.574انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف)

ــو علـــي الثقفـــي احلجـــاجي    (3) ــد بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد الوهـــاب أبـ هـــو: حممـ
ــر   ــه علـــى حممـــد بـــن نصـ ــام الزاهـــد الـــواع ، تفقـ ــاج، اإلمـ النيســـابوري الشـــافعي، مـــن ولـــد احلجـ
املــروزي، وروى عنــه أبــو بكــر بــن إســحاب و ــريه مــن األئمــة. تــويف ســنة مثــا  وعشــرين وثالمثائــة  

ــ ــري أعــ ــر: ســ ــرة. انظــ ــافعية الكــــهى )280 15الم النــــبالء )للهجــ ــات الشــ (،  192 3(، وطبقــ
 (.118وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

  ب(.55) (4)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل. واملثبت من)ز(. (5)
 (.575-574( انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف)6)
 ما بني املعكوفني يف األصل: )الثامن(، واملثبت من)ز(. (7)
 (.  225،224 12(، وكفاية النبيه)212 8( انظر: احلاوي الكبري)8)
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ادعى إنسا  أ  زيداً أوصى له بثلث ماله، فصـدقه أحـد ابنيـه دو  :  (1)[العاشر]
 فهل يلزم املصدب ثلث حصته أم ثلث مجيع املال؟  ؛اآلخر

 .فيه وجها  من القولني فيما إذا أقر أحدمها بدين وأنكره اآلخر
ولــو صــدقه اآلخــر يف الســدس لزمــه نصــف الســدس. وفيمــا يلــزم مصــدقه يف الثلــث 

 : وجها )
 .السدس: أحدمها
 .(2)ثالثة أرابع الثلث وهو الربع: والثاين

ــاقي الثلـــــث: (3)]احلوووووادي عشوووووور[ ــرو ببـــ ــد، ولعمـــ ــد لزيـــ ــى بعبـــ ــوم  ،(4)(أوصـــ فيقـــ
الوصـــــــية لعمـــــــرو، وإ   العبـــــــد يـــــــوم املـــــــوت؛ فـــــــن  كـــــــا  قـــــــدر الثلـــــــث أو أكثـــــــر بطلـــــــت 

كانـــــت أقـــــل؛ أب  كانـــــت قيمتـــــه مائـــــة، والثلـــــث مائـــــة ومخســـــو  فلعمـــــرو مخســـــو . فلـــــو 
ــت قيمــــــة العبــــــد بعــــــد املــــــوت وقبــــــل ن يعـــــــط قــــــبض زيــــــد لــــــه فصــــــارت ســــــبعني،   قصــــ

 ـــــري اخلمســـــني، و ســـــب العبـــــد ســـــبعني يف الرتكـــــة، واعـــــل نقصـــــه ابلعـــــني   (5)]عمـــــرو[
ــيء التــــالف. ولــــو زادت قيمتــــه علــــى امل ــة بعــــد املــــكالشــ وت وقبــــل القــــبض، فصــــارت ائــ

ــرين ــة وعشـــ ــل قـــــبض  (6)  ]يـــــنقص[ مائـــ ــات العبـــــد قبـــ ــو مـــ ــى اخلمســـــني، ولـــ ــرو علـــ عمـــ
ــل الوصــــية ببـــــاقي الثلــــث، وقــــوم العبــــد يــــوم مــــوت املوصـــــي، وإ   املوصــــى لــــه بــــه   تبطــ

ــا الوصــــــية ابلبــــــاقي، مــــــات يف حيــــــاة املوصــــــي بطلــــــت ــية بــــــه. وأمــــ فــــــن  جــــــوز أ   الوصــــ
ــية  تنتهــــي قيمــــة العبــــد لــــو بقــــي إىل يــــوم مــــوت املوصــــي إىل مقــــدار الثلــــث بطلــــت الوصــ

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)التاسع(، واملثبت من)ز(. (1)
 (.215 8انظر: احلاوي الكبري)( 2)
 ب يقتىي احلادي عشر.ما بني املعكوفني يف األصل العاشر، وساقط من)ز(، والسيا (3)
 ما بني القوسني ساقط من)ز(. (4)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)زيد( والسياب يقتىي ما أثبته. (5)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)يزد( والسياب يقتىي ما أثبته.   (6)
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ــا ــة، ورجــــــع ابلبــــ ــة ابقيــــ ــتغرب الثلــــــث كانــــــت الرقبــــ ــه ال تســــ ــاً أ  قيمتــــ ــم قطعــــ قي، وإ  علــــ
 .(2)، قاله املاوردي(1)]توزع[فيها إىل قول الوارث مع ًينه أ  

ثبتــت فيــه الشــفعة، فهوصــى بــه لزيــد اشــرتى شقصــاً مــن دار و : (3)]الثوواين عشوور[
 .(5)الشفيع ابلشفعة؛ بطلت الوصية، وكا  الثمن للورثة ال للموصى له (4)هخذهف

 .(6)يف األحكام احلسابية: القسم الثالث
 : وفيه مسائل

إذا أوصــــى مبثــــل نصــــيب ابنــــه، ولــــه ابــــن ال يرثــــه  ــــريه؛ صــــحت وكانــــت : األوىل 
ابنــا ، فهوصــى لــه  (8) وكــذا لــو كــا ، (7)ابلنصــف، فــن    ازهــا االبــن ردت إىل الثلــث
 . (9)مبثل نصيبهما، أو بنو  فهوصى مبثل نصيبهم

 . (10)وإ    يكن له ابن، أو له ابن  ري وارث؛ لرب أو كفر فالوصية ابطلة

 
  (، وةـــــر251 8مـــــا بـــــني املعكـــــوفني يف النســـــختني)لو ربـــــو( ومـــــا أثبتـــــه مـــــن احلـــــاوي الكبـــــري)  (1)

 (.61 8املذهب)
 (.  251-250 8( انظر: احلاوي الكبري)2)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)احلادي عشر( والسياب يقتىي الثاين عشر، وهو ما أثبته. (3)
 يف )ز(: )وأخذه(. (4)
 (.230 5انظر: النجم الوهاج) (5)
املســائل احلســابية مــن الوصــااي فــٌن طويــٌل كثــري التشــعب، ولــذلك جعلوهــا علمــا برأســه، وأفــردوه    (6)

 (.208 6(، وروضة الطالبني)139 7ابلتدريس والتصنيف. انظر: العزيز شرح الوجيز)
(، والعزيــز شــرح  237 8(، والبيــا )66 5(، والتهــذيب)243 8انظــر: خمتصــر املــزين مــع األم)(  7)

 (.208 6(، وروضة الطالبني)401-139 7الوجيز)
  أ(.56) (8)
 (.208 6(، وروضة الطالبني)140 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)9)
(، وروضـة  140 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)239 8(، والبيـا )197 8انظر: احلاوي الكبـري) (10)

 (.208 6الطالبني)
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ولـــو كـــا  لـــه ابنـــا ، فهوصـــى مبثـــل نصـــيب أحـــدمها، أو مبثـــل نصـــيب ابـــن فالوصـــية 
ــ ــة فبالســــدس، وعلــ ــانوا مخســ ــالربع، وإ  كــ ــة فبــ ــانوا ثالثــ ــاس، ابلثلــــث، وإ  كــ ــذا القيــ ى هــ

 . (1)واملماثلة مرعية بعد القسمة ال قبلها
واـري ، (2)ولو أوصى بنصـف نصـيب ابنـه فالوصـية ابلثلـث، وفيـه وجـه أهنـا ابلربـع

الوجها  فيما إذا كا  له أخت مـع عـم أو دونـه وأوصـى لـه مبثـل نصـيبها، وفيمـا إذا كـا  
 . (3)السدس أو نصفهله أخ من أم وأوصى مبثل نصيبه هل يستحق املوصى له 

ولو كا  ابنتا  وأوصى مبثل نصيب إحدامها فالوصية ابلربع، ولو أوصى بنصيبهما 
 . (4)معاً فالوصية  مس املال

ــية  ولـــو كـــا  لـــه ثـــالث بنـــات وأخ وأوصـــى مبثـــل نصـــيب واحـــد مـــنهم كانـــت الوصـ
بســـهمني مـــن أحـــد عشـــر، وكـــذا لـــو أوصـــى مـــن لـــه ثـــالث بنـــني وثـــالث بنـــات بنصـــيب 

 . (5)ابن
  .(6)ولو أوصى من له ثالثة بنني وبنت مبثل نصيب بنت فالوصية ابلثمن

ولـو أوصــى مــن لــه ابـن وثــالث بنــات وأبــوا  مبثــل نصـيب االبــن صــحت مــن مثانيــة 
 .(7)وثالثني، للموصى له مثانية منها

 
(، ومغــ   208 6(، وروضــة الطــالبني)141 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)67 5انظــر: التهــذيب)  (1)

 (.112 4احملتاج)
 (.203 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 (.204 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
(، وروضــة  141 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)504انظــر: تتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن احلــريب[ يف)  (4)

 (.62 3(، وأسىن املطالب)209 6الطالبني)
(،  255 12(، وكفايــة النبيــه)209 6(، وروضــة الطــالبني)141 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (5)

 (.62 3وأسىن املطالب)
 (.209 6(، وروضة الطالبني)141 7الوجيز)( انظر: العزيز شرح 6)
 (.209 6(، وروضة الطالبني)141 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
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ــائلو  ــة امليــــت بىــــرب أو بغــــري : الطريــــق يف تصــــحيو هــــذه املســ أ  تصــــحو فريىــ
ــية مبثـــل  بغـــري عـــول، مث أتخـــذ مثـــل نصـــيب الـــوارث الـــذي أنطـــتضـــرب، بعـــول أو  الوصـ

 نصيبه وتزيده على فريىة املرياث. 
 : ولو أوصى له بنصيب ابنه و  يذكر لفظة مثل فوجها 

ــية ابطلــــــة، وجــــــزم بــــــه ابــــــن الصــــــبا : أحــــــدمها ــبه القاضــــــي إىل (1)أ  الوصــــ ، ونســــ
 . (4)، واملاوردي إىل اجلمهور(3)(2)العراقيني

، وصــححه (6)والغــزايل ،واألســتاذ أبــو منصــور ،(5)الفــوراينهــو مــا جــزم بــه : والثــاين
 ، (7)القفال

 
 (.  832انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف) (1)
العراقيـو : هـم مجاعـة مــن أفـذاذ الشـافعية الــذين درسـوا وعاشـوا ابلعــراب، ومسـوا بـذلك نســبة اىل    (2)

ريقــة العــراقيني هــو أبــو حامــد اإلســفرايي ، مث تبعــه مجاعــة ال  صــو   البقعــة اجلغرافيــة، وشــي/ ط 
(، واملــدخل اىل مــذهب  69 1(، واجملمــوع يف)132عــدداً. انظــر: مقدمــة هنايــة املطلــب يف)

 (.344اإلمام الشافعي يف)
 (.257-256 12(، وكفاية النبيه)140 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.  197 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
الفــوراين أبــو القاســم    -بىــم الفــاء-هــو: عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن فــورا     (5)

املروزي، صاحب اإلابنة والعمد و ريمها مـن التصـانيف، كـا  إمامـا حافظـا للمـذهب مـن كبـار  
تالمـــذة أيب بكـــر القفـــال وأيب بكـــر املســـعودي، وهـــو شـــي/ الفقيـــه أيب ســـعد املتـــويل، صـــاحب  

(،  264 18ســـنة إحـــدى وســـتني وأربعمائـــة للهجـــرة. انظـــر: ســـري أعـــالم النـــبالء)  التتمـــة، تـــويف
 (.248(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبه يف)109 5وطبقات الشافعية الكهى)

الغزايل: هـو حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن أمحـد أبـو حامـد الغـزايل الطوسـي أحـد أئمـة الشـافعية   (6)
تعبــــري والتحقيــــق والتحريــــر، ولــــه مــــن التصــــانيف البســــيط،  يف التصــــنيف والرتتيــــب والتقريــــب وال

والوســيط، والــوجيز، و ريهــا، تــويف بطــوس يــوم االثنـــني رابــع عشــر مجــادى اآلخــرة ســنة مخـــس  
ــافعيني يف) ــات الشــــــــــ ــمائة رمحــــــــــــه هللا. انظــــــــــــر: طبقــــــــــ ــافعية  533ومخســــــــــ ــات الشــــــــــ (، طبقــــــــــ

 (.205-191 6الكهى)
إلمــام الزاهــد اجلليــل البحــر أحــد أئمــة الــدنيا يعــرف  القفــال: هــو عبــد هللا بــن أمحــد بــن عبــد هللا ا  (7)

ابلقفــال الصــغري املــروزي شــي/ اخلراســانيني، كــا  مــن أعظــم حماســن خراســا ، إمامــا كبــريا وةــرا  
عميقا، من تصانيفه شرح التلخيص، وشرح الفروع، وكتاب الفتاوى له يف جملدة ضـخمة كثـرية  

ــن   ــو ابـ ــة وهـ ــرة وأربعمائـ ــبع عشـ ــنة سـ ــات سـ ــدة. مـ ــات  الفائـ ــر: طبقـ ــه هللا. انظـ ــنة رمحـ تســـعني سـ
 (.182(؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة)53 5الشافعية الكهى)



 النص احملقق

     _______ _______ 80 

والفرضــــيني، وصــــححه  (2)ونســــبه إىل املعتــــهين مــــن األصــــحاب  (1)]واإلمــــام[ ،والقاضــــي
 .(4)أهنا صحيحة: و ريه (3)الروايين

بعتك هذا العبد مبـا ابع بـه فـال  : ومعناها مبثل نصيب اب ، واراي  فيما إذا قال
 .(7)وقيل ابلكل (6)وعلى هذا الوصية ابلنصف (5)فرسه

ــية   ــا ؛ فالوصــــ ــد مبثــــــل نصــــــيب  لــــــث لــــــو كــــ ــه ابنــــــا  فهوصــــــى لزيــــ ــا  لــــ ولــــــو كــــ
ــية ابلثلــــث   ــو كــــا ؛ فالوصــ ــيب ابــــن    لــ ــل نصــ ــى مبثــ ــن وأوصــ ــه ابــ ــو كــــا  لــ ــع، ولــ ابلربــ

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
( األصحاب: هم فقهاء الشـافعية الـذين بلغـوا يف العلـم مبلغـاً عظيمـاً حـا كانـت هلـم اجتهـاداهم  2)

الــ  خرجوهــا علــى أصــول اإلمــام الشــافعي، واســتنبطوها مــن خــالل قواعــده،  الفقهيــة اخلاصــة،  
وهم يف ذلك منتسبو  إىل اإلمام الشافعي ومذهبه، ويسـمو  أصـحاب الوجـوه. انظـر: مقدمـة  

 (.508-507(، واملدخل اىل مذهب اإلمام الشافعي يف)172هناية املطلب يف)
الــروايين: هــو عبــد الواحــد بــن إمساعيــل بــن أمحــد بــن حممــد أبــو احملاســن الــروايين الطــهي، أحــد    (3)

أئمــة اإلســالم، ومــن أصــحاب الوجــوه يف املــذهب، بــرع يف املــذهب جــًدا حــا كــا  يقــول: لــو  
أحرقــت كتــب الشــافعي ألمليتهــا مــن حفظــي، صــنف الكتــب الكثــرية منهــا: ةــر املــذهب مــن  

ناصـيص الشـافعي، والكـايف، وحليـة املـؤمن. قتـل  ـامع آمـل يـوم اجلمعـة،  املطوالت الكبـار، وم
ــة ــنة اثنـــني ومخـــس مائـ ــرة  سـ ــافعيني يف)للهجـ ــات الشـ ــر: طبقـ ــافعية  524. انظـ ــات الشـ (، وطبقـ

 (.195 7الكهى )
(، والعزيــــز  17-15 10(، وهنايــــة املطلــــب)472 4 أ(، والوســــيط)215انظــــر: اإلابنــــة يف)ل  (4)

(، وأســــــىن  256 12(، وكفايــــــة النبيــــــه)208 6الطــــــالبني)  (، وروضــــــة140 7شــــــرح الــــــوجيز)
 (.62 3املطالب)

أي مبعــىن: ومهــا يعلمــا  قــدره، وجنســه، وصــفته، وهــو يفهــم صــحة البيــع يف هــذه احلالــة جزمــاً.    (5)
ــيط) ــر: الوســـ ــرح الـــــوجيز)472 4انظـــ ــالبني)140 7(، والعزيـــــز شـــ ــة الطـــ (،  208 6(، وروضـــ

 (151)واملطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف
(، "فـــــن   208 6(، وقـــــال النـــــووي يف روضـــــة الطـــــالبني)140 7انظـــــر: العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)  (6)

 صححنا، فهو وصية ابلنصف على الصحيو".
 (.66 5انظر: التهذيب) (7)
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ولــــو كــــانوا ثالثــــة فالوصــــية  لــــه ابنــــا  وأوصــــى مبثــــل نصــــيب أحــــدمها، (1) كمــــا لــــو كــــا 
 .(2)ابخلمس

نصـيب بنـت أخـرى لـو كانـت فالوصـية ولو كا  له ثالثة بنـني وبنـت فهوصـى مبثـل 
  .(4)هذا املذهب وعلى هذا القياس، (3)بتسع املال، وتصو من ثالثة وستني

هــذه الوصــية إمنــا تتىــمن إقامــة املوصــى لــه مقــام االبــن : وقــال أبــو إســحق األســتاذ
 . (5)املقدر؛ فالوصية يف الصورة األوىل ابلثلث، والثانية ابلنصف وهكذا

و ري لف  مثل، فهو كمـا  ،أوصيت له بنصيب ابن    أو  لث لو كا : ولو قال
والقيـاس أنـه علـى الـوجهني : قـال الرافعـيلو قال مبثل نصـيب ابـن    أو  لـث لـو كـا ، 

 (6)يما إذا أضاف إىل الوارث املوجودف
فرقــوا بــني هــاتني اللفظتــني، و  يفرقــوا  أ  األصــحاب : وحكــى األســتاذ أبــو منصــور

ابنه أعطي نصيبه لو كا  )نصيب  إذا أوصى مبثل: إذا أضاف إىل الوارث املوجود، وقالوا
أصـل سـهام داً على سهام الفريىة، وإذا أوصى بنصـيبه دفـع إليـه بنصـيبه لـو كـا  مـن مزي

ولـو  ،ب ابن  لث لو كا  فالوصـية ابلثلـثالفريىة، فعلى هذا لو أوصى وله ابنا  بنصي
ولـو أوصـى ولـه ثالثـة بنـني مبثـل  ابن  لـث لـو كـا  فالوصـية ابلربـع،  (7)(قال مبثل نصيب

 .(8)نصيب بنت لو كانت فالوصية ابلثمن، وعلى قول أيب إسحق ابلسبع
 

  ب(.56) (1)
(،  209 6(، وروضــة الطــالبني)141 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)20 10انظــر: هنايــة املطلــب)  (2)

 (.63 3وأسىن املطالب)
 (.  20 10انظر: هناية املطلب) (3)
(،  209 6(، وروضــة الطــالبني)141 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)20 10انظــر: هنايــة املطلــب )  (4)

 (.63 3وأسىن املطالب)
 (.141 7(، والعزيز شرح الوجيز)20 10انظر: هناية املطلب) (5)
 (.209 6(، وروضة الطالبني)141 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 ما بني القوسني ساقط من)ز(. (7)
(، واملطلـــــــــب  210 6(، وروضـــــــــة الطـــــــــالبني)142-141 7انظـــــــــر: العزيـــــــــز شـــــــــرح الـــــــــوجيز)  (8)

 (.63 3(، وأسىن املطالب)161العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)
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 فرع
أوصـى مـن لـه ابنـا  لزيـد مبثـل نصـيب ابـن رابـع لـو كـا ، ولعمـرو :  فرع البن سريج

 : طريقا مبثل نصيب ابن خامس لو كا ؛ فللحساب يف استخراجه 
أ  يقــال املســهلة مــن اثنــني لــو   تكــن وصــية، ومــن أربعــة لــو كــانوا أربعــة، : أحــدمها

ومـــن مخســـة لـــو كـــانوا مخســـة، فيحصـــل معنـــا اثنـــا  وأربعـــة ومخســـة، واالثنـــا  مـــع األربعـــة 
ــرين،  ــد عشـ ــر تبلـ ــدمها يف اآلخـ ــة، تىـــرب أحـ ــة ومخسـ ــى أربعـ ــقطهما، يبقـ ــداخال  فتسـ متـ

بــال وصــية، وعلــى األربعــة لــو كــانوا، ونصــيب كــل واحــد والعشــرو  تنقســم علــى االثنــني 
مخسة، وعلى اخلمسة لو كانوا، ونصيب كل واحـد أربعـة، فتهخـذ اخلمسـة واألربعـة وتزيـد 

ــعة وعشـــــرين ــد تســـ ــرين، تبلـــ ــرو  : علـــــى العشـــ ــة والعشـــ ــرو أربعـــ ــة، ولعمـــ ــا مخســـ لزيـــــد منهـــ
 . (1)لالبنني
ا  له سهم من مخسة، وتقسم أ  تقول لو   يكن معنا إال وصية زيد لك:  والثانية 
الباقيــة علــى مخســة؛ ألجــل وصــيته لعمــرو مبثــل نصــيب ابــن خــامس، فتكــو   (2) األربعــة 
أربعة أمخاس وذلك نصيب كل ابـن، ولـو كـانوا مخسـة فتزيـدها علـى اخلمسـة   (3)]احلصة[

لزيــد منهــا ســهم، ولعمــرو أربعــة أمخــاس، يبقــى اس لوصــية عمــرو تصــري مخســة وأربعــة أمخــ
 . (4)أربعة أسهم لالبنني، فنذا بسطتا أمخاساً بلغت تسعة وعشرو 

مبثـل نصـيب ابـن رابـع لـو  ولو أوصى لزيد مبثل نصيب ابن  لث لو كا ، ولعمـرو  
 : كا ؛ فعلى الطريق األول تقول

من أربعة لـو كـانوا مجيعـاً، اثنـا  وثالثـة  وأاملسهلة من اثنني، أو من ثالثة لو كانوا، 
ســقطا ، يبقــى ثالثــة وأربعــة، تىــرب أحــدمها يف ة، واالثنــا  يــدخال  يف األربعــة فتوأربعــ

 
 .(210 6(، وروضة الطالبني)142 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
  أ(.57) (2)
 ما بني املعكوفني يف األصل)اخلمسة(، واملثبت من)ز(. (3)
(، واملطلـــــــــب  211-210 6(، وروضـــــــــة الطـــــــــالبني)142 7ظـــــــــر: العزيـــــــــز شـــــــــرح الـــــــــوجيز)ان  (4)

 (.164العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)
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على االثنني وعلـى الثالثـة ونصـيب كـل واحـد اآلخر تبلد اث  عشر، واالثنا عشر تنقسم 
أربعـة، وعلـى األربعـة ونصـيب كــل واحـد ثالثـة، فتزيـد األربعــة والثالثـة علـى االثـ  عشــر، 

 لزيد منها أربعة، ولعمرو ثالثة، والباقي لالبنني. : تبلد تسعة عشر
لــو   يكــن إال وصــية زيــد لكــا  لــه ســهم مــن أربعــة، وتقســـم : وعلــى الثــاين تقــول

ثــة الباقيــة علــى أربعــة لوصــية عمــرو يــرج مــن القســمة ثالثــة أرابع، فهــي نصــيب كــل الثال
واحد لو كانوا أربعة، فتزيد األرابع والثالثة على األربعة، تكو  أربعـة وثالثـة أرابع لزيـد، 

 .(1)ولعمرو ثالثة أرابع سهم، وإذا بسطها أرابعاً كانت تسعة عشر
قــدره ومــثاله، وإ  : الشــيء ومثلــه، وضــعفا الشــيءذلــك : ضــعف الشــيء: الثانيووة 

ــن واحــــد؛  (2)شـــدت قلـــت ثالثـــة أمثالــــه فـــنذا أوصـــى لزيــــد بىـــعف نصـــيب ابنــــه، ولـــه ابـ
 . (3)فالوصية ابلثلثني، فن  أجاز أعطي مثله مرتني، فيقسم املال أثال ً 

للموصــى لــه : وإ  كــا  لــه ابنــا  فالوصــية ابلنصــف، فــن  أجــازا قســم املــال أرابعــاً 
 . (4)نصفه

 . (5)للموصى له مخسا : وإ  كا  له ثالثة فالوصية  مسي املال، يقسم أمخاساً 
 .(6)نصيباً أحد ورثته أعطي مثلي نصيب أقلهم ولو أوصى بىعف نصيب  

 .(7)ولو أوصى لزيد مبائة ولعمرو بىعفها فالوصية مبائتني

 
ــة[ يف)143 7انظــــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  (1) ــد اخلليفــ ــايل]حتقيق: حممــ -166(، واملطلــــب العــ

167.) 
 (305 1(، وهذيب اللغة)181 1الزاهر يف  ريب ألفا  الشافعي)انظر:   (2)
(، وروضــــــة  144 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)66 5(، والتهــــــذيب)473 4انظــــــر: الوســــــيط)  (3)

 (.212 6الطالبني)
 (.67 5(، والتهذيب)473 4انظر: الوسيط) (4)
 (.63 3(، وأسىن املطالب)212 6(، وروضة الطالبني)145 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.212 6(، وروضة الطالبني)145-441 7(، والعزيز شرح الوجيز)240 12انظر: البيا ) (6)
 (.212 6(، وروضة الطالبني)145 7(، والعزيز شرح الوجيز)204 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
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ــال ــو قــ ــ : ولــ ــال بيــــنهم فالوصــــية ابلثلثــــني أعطــــوه ضــــعف نصــــيب ابــ ــم املــ ، ويقســ
 . (1)وأربعة للموصى له لكل ابن سهم، أسداساً،

واحـد؛ فالوصــية  (3)يكــن لـه إال ابــن (2)  ولـو أوصـى بىــعفي نصـيب ابنــه، فـن   
بثالثــة أرابع املــال، وإ  كــا  لــه ابنــا ؛ فالوصــية بثالثــة أمخاســه فتقســم علــى مخســة، وإ   

ــية  ــة؛ فالوصـ ــه ثالثـ ــا  لـ ــاً كـ ــم أسداسـ ــفه فيقسـ ــة: بنصـ ــه ثالثـ ــد  ،للموصـــى لـ ــذا عنـ وكـــل هـ
 .(4)اإلجازة

 .(6)؛ فوصية عمرو بثالمثائة(5)[هايبىعف]ولو أوصى لزيد مبائة ولعمرو 
عطيـا ، فيقسـم وأجيـزت؛ أعطـي ثالثـة أمثـال مـا ي هيـأوصى بىعفي نصيب ابنولو  

 .للموصى له ستة، ولكل ابن سهم: املال على مثانية
ـــ]ثالثة[ ــه بـ ــى لـ ــو أوصـ ــة  (7)ولـ ــه، أو أبربعـ ــة أمثالـ ــو أربعـ ــه؛ فهـ ــيب ابنـ ــعاف نصـ أضـ

 . (8)أضعافه؛ فهو مخسة أمثاله، وعلى هذا القياس
االبنـــا ،  ه وأجيـــز أعطـــي ثالثـــة أمثـــال مـــا يعطـــىولـــو أوصـــى بىـــعفي نصـــيب ابنيـــ

 .(9)للموصى له ستة، ولكل ابن سهم وقسم املال على مثانية،
 

 (212 6(، وروضة الطالبني)144 7(، والعزيز شرح الوجيز)67 5انظر: التهذيب) (1)
  ب(.57) (2)
 )ابن( ساقط من)ز(. (3)
(، وأســىن  212 6(، وروضـة الطــالبني)145 7(، والعزيـز شــرح الــوجيز)67 5انظـر: التهــذيب)  (4)

 (.63 3املطالب)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)ضعفها( ولعل الصواب ما أثبته. (5)
 (.212 6(، وروضة الطالبني)145 7(، والعزيز شرح الوجيز)60 11انظر: هناية املطلب) (6)
زايدة ال يســـــتقيم املعـــــىن إال اـــــا، واملثبـــــت هـــــو املوافـــــق ملـــــا يف العزيـــــز شـــــرح    مـــــا بـــــني املعكـــــوفني  (7)

 (.212 6(، وروضة الطالبني)145 7الوجيز)
(، وروضــة  145 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)69 5(، التهــذيب)205 8انظــر: احلــاوي الكبــري)  (8)

 (.212 6الطالبني)
 (.212 6(، وروضة الطالبني)145 7العزيز شرح الوجيز)انظر:   (9)
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أقــل ورثتــه نصــيباً؛ أعطــي مثــل نصــيب ولــو أوصــى لــه مبثــل نصــيب  (1):]الثالثووة[ 
صـــيباً، ســواء كـــا  ذا أقلهــم، وكــذا لـــو أوصــى مبثـــل نصــيب أحـــدهم؛ أعطــي مثـــل أقلهــم ن

  .(2)فرض أو عاصبا
ويــزاد عليهــا  ،(3)كانــت عائلــةأ  يقــام ســهام الورثــة بــال وصــية بعوهلــا إ   : وطريقــه

للبنـت : مثل سهم أقلهم نصـيباً، مث يقسـم؛ فـن  كـا  لـه ابـن وبنـت فسـهام الفريىـة ثالثـة
سهم، تزيد عليها سهماً للوصية، تصري أربعة تقسـمها بيـنهم كمـا تقسـم بـني ابـن وبنتـني، 

 . (4)وتعول ابلوصية ابلربع
زوج وأم وأختــا  ألب، فالفريىــة بــدو  الوصــية مــن مثانيــة،  (5)ولــو كــا  للموصــية 

وقــد عالــت بثلثهــا ألقلهــم نصــيباً وهــي األم ســهم، فتزيــد علــى الثمانيــة ســهماً وتعــول مــن 
 . (6)أصل املسهلة ابلتسع، فتقسمها من تسعة

ولــــو كــــا  للموصــــي بنتــــا  وثــــالث زوجــــات وأخ تكــــو  الوصــــية  ــــزء مــــن مخســــة 
 . (8)بال وصية (7)بعة وعشرين[وعشرين، ]وأصلها من أر 

 
مــــا بــــني املعكــــوفني ســــاقط مــــن النســــختني والســــياب يقتىــــي إثباتــــه أل  املصــــنف ذكــــر الثانيــــة    (1)

 ( وهو املوافق ملا يف الوسيط.89( والرابعة يف)83يف)
ــر: التهـــــــذيب)  (2) ــز شـــــــرح الـــــــوجيز)239 8(، والبيـــــــا )69 5انظـــــ ــة  143 7(، والعزيـــــ (، وروضـــــ

 (.211 6الطالبني)
: زايدة الســهام علــى أجــزاء أصــل املســهلة، فتــنقص األنصــباء. انظــر: حتريــر ألفــا  التنبيــه  العــول  (3)

 (52 4(، وهذيب األمساء واللغات)247يف)
ــر: التهـــــــذيب)  (4) ــز شـــــــرح الـــــــوجيز)239 8(، والبيـــــــا )69 5انظـــــ ــة  143 7(، والعزيـــــ (، وروضـــــ

 (.211 6الطالبني)
 يف)ز(: )للوصية(. (5)
 (.211 6(، وروضة الطالبني)143 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (7)
 (.211 6(، وروضة الطالبني)143 7لوجيز)(، والعزيز شرح ا69 5انظر: التهذيب) (8)
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، واعل (1)[ثالثني]و  للموصى له سهم من ثالثة ولو ترك أربع زوجات وابناً؛ كا
 .املوصى له كزوجة خامسة

 . (2)ولو كا  له بنت وبنت ابن وأخ؛ فالوصية بسبع املال
ثــــل نصــــيب أحــــد أوصــــيت لـــه مب: كانــــت صــــيغة الوصـــية يف هــــذه الصــــورة(3)و لـــو

أعطيتـــه سدســـاً أي عـــائالً مـــن ســـبع كمـــا لـــو قـــال بنصـــيب أحـــد : قـــال الشـــافعيولـــدي، 
 (4)ورث 

 ويف بنت وعشر أخوات له سهم من أحد وعشرين.
أكثـركم نصـيباً، فصـدقه بعىـهم  (5) أراد املوصـي مثـل نصـيب:  ولو قال املوصى له

: االبنــا وكذبــه بعىــهم، أعطــي مــن نصــيب كــل واحــد حصــته ةــا اعــرتف، كمــا لــو قــال 
 مبثل نصيب بنت.: أوصى مبثل نصيب ابن، وقالت البنتا 

لكــل ابــن ســهما ، : أ  يقــول إ  أراد األكثــر فاملــال مقســوم علــى مثانيــة: وطريقــه
لكـل : ولكل بنت سهم، وللموصى له سهما ، وإ  أراد األقل فاملال ينقسـم علـى سـبعة

ســبعة يف مثانيــة تبلــد ســتة ابــن ســهما ، ولكــل بنــت ســهم، وللموصــى لــه ســهم، فاضــرب 
 موصـــى لـــه علـــى أنـــه مثـــل نصـــيب انثـــى،، ولل (6)للبنتـــني ســـبعاها ]ســـتة عشـــر[: ومخســـني

مثانيــة أســهم، ولالبنــني لــو   يقــرا أربعــة أســباع املــال اثنــا  وثالثــو  ســهما، فرجــع  ،ســبع
ابعرتافهما أنه بنصيب ذكر أربعة أمثا  املال مثانية وعشرو ، فرد االبنا  ما بني نصـيبهما 

 
 ما بني املعكوفني يف النسختني)ثالثو ( ولعل الصواب ما أثبته. (1)
 (.211 6(، وروضة الطالبني )143 7انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)
 )لو( ساقط من)ز(. (3)
 (.  93 4انظر: األم ) (4)
  أ(.58) (5)
 (.203 8ما بني املعكوفني يف النسختني)مثانية عشر(، وما أثبته من احلاوي الكبري) (6)
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 (1)[اثنـا]وهو أربعة على املوصى له، فيهخذها مع الثمانيـة احلاصـلة لـه مـن قبـل فيحصـل 
 .(2)نتني ستة عشر، ولالبنني مثانية وعشرو ، وعلى هذا القياسعشر سهما، وللب

ــيباً، ولـــو  ولـــو أوصـــى مبثـــل نصـــيب واحـــد ةـــن أوصـــى هلـــم، أعطـــي مثـــل أقلهـــم نصـ
أوصى مبثل نصيب أكثر ورثته نصـيباً، قسـمنا سـهام املسـهلة مـن  ـري وصـية، وزد  عليهـا 

ــة  ــى الورثـ ــمه علـ ــيباً، مث نقسـ ــرهم نصـ ــهام أكثـ ــاً مثـــل سـ ــاً وبنتـ ــو خلـــف ابنـ ــه؛ فلـ ــى لـ واملوصـ
لالبــــــن ســــــهما ، تزيــــــد علــــــى الثالثــــــة ســــــهمني، فتكــــــو  الوصــــــية : فاملســـــهلة مــــــن ثالثــــــة

 .(4)املال (3)ي[ مس ]
وقــــد تقــــدم حكايــــة وجــــه فيمــــا إذا أوصــــى مبثــــل نصــــيب بنتــــه أو أختــــه ولــــيس لــــه 

الثانية؛ تنزيالً لـه منزلـة بنـت أ  املوصى له يستحق الربع يف األوىل، والثلث يف :  (5) ريمها
 أو أخت أخرى، ويظهر جميده هنا.

 فرعان
نصـيب أحـدمها، ولعمـرو مبثـل نصـيب  (6)أوصى مـن لـه ابنـا  لزيـد ]مبثـل[:  األول 

اآلخــر؛ فالوصــية ابلنصــف، فــن  أجــازا الوصــيتني قســم املــال أرابعــاً، وإ  ردامهــا ارتــدا إىل 
ــث، ]فكــــا  الثلـــث[ بــــني املوصــــى هلمـــا ابلســــوية، وإ  أجـــاز أحــــدمها ورد اآلخــــر  (7)الثلـ

زا لــه مــع املــال اســتحقاقاً، و خــذ الــذي أجــا (8)[ســدس]فاملــذهب أ  كــالً منهمــا  خــذ 

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)اث (، واملثبت من)ز(. (1)
 (.203-202 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
ــز شــــــــرح    (3) ــه مــــــــن العزيــــــ مــــــــا بــــــــني املعكــــــــوفني يف النســــــــختني)مخس( ولعــــــــل الصــــــــواب مــــــــا اثبتــــــ

 (.211 6(، وروضة الطالبني)144 7الوجيز)
 (.211 6(، وروضة الطالبني)144 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 يف)ز(: ) ريها(. (5)
 ما بني املعكوفني يف األصل)بنصف(، واملثبت من)ز(. (6)
 فني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.ما بني املعكو  (7)
(، وروضـــــة  144 7مـــــا بـــــني املعكوفني)ثلـــــث( والصـــــواب مـــــا أثبتـــــه مـــــن العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)  (8)

 (.211 6الطالبني)
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ذلــك نصــف ســدس آخــر اعتبــاراً ةــال مــن أجــازا وصــيته ]مبــا إذا أجــازا الوصــيتني، وةــال 
ســتة، ولرخــر  (1)للــذي أجــازا وصـيته[: اآلخـر مبــا إذا ردامهــا، وتصـو مــن أربعــة وعشـرين

 . (3)سبعة (2) أربعة، ولكل ابن 
أ  الــذي أجــازا وصــيته يىــم سدســه إىل مــا لالبنــني، ويقســمونه  وعــن ابــن ســريج

 .(4)للمردود وصيته السدس، واخلمسة عشر بني الثالثة: أثال ً وتصو من مثانية عشر
وإ  أجــاز أحــد االبنــني ألحــدمها دو  اآلخــر، ورد االبــن اآلخــر الوصــيتني؛ فعلــى  

ــذهب املســـهلة مـــن أربعـــة وعشـــرين ــن   ايـــزا لـــه : املـ الســـدس أربعـــة، والـــذي أجـــازا لـــه ملـ
سـهماً ةـن أجـاز  (5)يستحق أربعة من  ري إجازة، ويبقى لتمام وصيته ]سهما ،  خـذ[

 ة، وللمجيز سبعة، وللراد مثانية.له  صل له مخس 
ــريج ــن سـ ــول ابـ ــى قـ ــر: وعلـ ــة عشـ ــن مثانيـ ــي مـ ــدس : هـ ــا السـ ــى هلمـ ــن املوصـ ــل مـ لكـ

اســتحقاقاً وهــو ثالثــة، يبقــى لكــل ابــن ســتة، يــدفع اجمليــز منهمــا ســهماً إىل مــن أجــاز لــه؛ 
 .(6)فيحصل معه أربعة، ومع اجمليز مخسة، ومع الراد ستة، وللموصى له اآلخر ثالثة

أوصــى مــن لــه ابــن وبنــت لزيــد مبثــل نصــيب االبــن، ولعمــرو مبثــل نصــيب : الثــاين 
نصــيبها قبــل دخــول الوصــية عليهــا؛ كــا  للموصــى لــه مبثــل نصــيب البنــت، فــن  أراد مبثــل 

املال، ولرخر ربعه ويتوقف على إجازهما، وإ  أراد مبثل نصيب البنت بعد   ااالبن مخس 
املــال  ياملــال ولعمــرو سدســه، فالوصــية  مســ ادخــول الوصــية عليهــا؛ فيكــو  لزيــد مخســ

 وسدسه، فيتوقف على إجازهما. 

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.( 1)
  ب(.58) (2)
 (.211 6(، وروضة الطالبني)144 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.211 6(، وروضة الطالبني)144 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (5)
 (.211 6(، وروضة الطالبني)144 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
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ثــل نصــيب االبــن، فلعمــرو ربــع مــرو مبثــل نصــيب البنــت ولزيــد مبولــو وصــى أوال لع 
املــال، وأمــا زيــد؛ فــن  أراد قبــل دخــول الوصــية علــى االبــن كــا  لــه مخســا املــال، وإ  أراد 

 .(1)بعد دخول الوصية على االبن كا  له ثلث املال
أوصــــــــى ةــــــــ  مــــــــن مالــــــــه لزيــــــــد، أو ســــــــهم، أو قليــــــــل، أو كثــــــــري، أو : الرابعووووووووة 

ــن   ،جـــــزء، أو نصـــــيب، أو قســـــط، أو شـــــيء صـــــو ــه، فـــ ــا يف تفســـــريه وقـــــدره إليـــ ورجعنـــ
 . (3)(2)ونقبل منهم تفسريه أبقل ما يتمول مات رجعنا فيه إىل ورثته،
ــريج ــن سـ ــن ابـ ــل أ  يعطـــى يف : وعـ ــه  تمـ ــن الثلـــث وأقـــل أنـ ــل مـ ــهم األقـ ــ  السـ لفـ

ويظهر أ  ايء يف قوله جزءاً عظيماً من مايل الوجه املتقدم يف اإلقـرار ، (4)أنصباء الورثة
 . (5)به

اســـتحقه : (6)الصـــيدالينولـــو عـــني الـــوارث مقـــداراً يزيـــد علـــى أقـــل مـــا يتمـــول قـــال 
 . (8)يتهع ابلقدر الزائد: وقال اإلمام، (7)املوصى له ابلوصية

 
 (.203 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
: من احـاذ الشـيء واكتسـابه للقنيـة. وضـابط أقـل مـا يتمـول: كـل مـا يظهـر أثـره وإ  قـل  التمول (2)

 يف جلب نفع أو دفع ضرر، كر يف، وفلس، ومرة حيث يكو  هلا قيمة.
ــالبني)62 7انظـــر: هنايـــة املطلـــب) ــباح  636 11العـــرب)(، ولســـا   371 4(، وروضـــة الطـ (، واملصـ

 ( مادة)مول(.586 2املنري)
(، والعزيــــز شــــرح  237 8(، والبيــــا )61 11(، وهنايــــة املطلــــب)93 4انظــــر: األم للشــــافعي )  (3)

 (.212 6(، وروضة الطالبني)145 7الوجيز)
 (.251 12انظر: كفاية النبيه) (4)
 .(128انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: عبد املنا  هاين[ يف) (5)
نســــبة إىل بيــــع العطــــر    هــــو حممــــد بــــن داود بــــن حممــــد أبــــو بكــــر املــــروزي املعــــروف ابلصــــيدالين  (6)

وابلــداودي أيىــا نســبة إىل أبيــه داود، تلميــذ اإلمــام أيب بكــر القفــال املــروزي، ولــه شــرح علــى  
املختصر يف جزأين ضخمني، قال اإلسنوي: ظفر به ابن الرفعة حال شرحه للوسيط ونقل فيـه  

الين، تـويف   الب ما يتىمنه  ـري ا  ابـن الرفعـة اعتقـد أ  الـداودي شـارح املختصـر  ـري الصـيد 
الشــــافعية البــــن    (، وطبقــــات148 4هـــــ. انظــــر: طبقــــات الشــــافعية الكــــهى)  427حنــــو ســــنة  

 .(214قاضي شهبه يف)
 (.  469 19انظر: هناية املطلب) (7)
 .(470-469 19هناية املطلب)  انظر: (8)
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أكثـــر ةـــا عينـــه الـــوارث، وادعـــى علـــم  (1)  ولـــو ادعـــى املوصـــى لـــه أ  املوصـــي أراد
، (2)مـا يعلـم أنـه أراد أكثـر ةـا أعطـاهأحلفـت الـوارث : ارث به؛ قال الشافعي رمحه هللاالو 

 .(3)واتبعه اجلمهور
ــوي ــال البغـــ ــتحقاب الـــــزايدة: وقـــ ــه ال يعلـــــم اســـ ــى أنـــ ــا  لـــــف علـــ ، (4)لـــــ رادة وإمنـــ

ــلّ  ــر ويســ ــات قبــــل بيانــــه، وجــــرى مثــــل هــــذا االخــــتالف بــــني املقــ ــو أقــــر مبــــبهم ومــ م أنــــه لــ
، واعــــرتض عليـــــه (5)لــــه والورثــــة أنـــــه  لــــف علـــــى نفــــي اإلرادة، وفـــــرب بينهمــــا ابإلنشـــــاء

  .(6)الرافعي
افـــــرتاب النـــــاس يف شـــــيء واحـــــد وهـــــو أ  الـــــوارث  لـــــف هنـــــا أنـــــه  وجعـــــل املتـــــويل

ال يعلـــــم أ  املوصــــــي أراد الــــــزايدة، وال  لــــــف علــــــى أنــــــه أراد هــــــذا القــــــدر، وإ    يــــــدع 
عـــــــن اليمـــــــني حلـــــــف  (7)املوصـــــــى لـــــــه علـــــــم الـــــــوارث   يكـــــــن لـــــــه حتليفـــــــه؛ فـــــــن  نكـــــــل

 . (8)املوصى له واستحق

 
  أ(.59) (1)
 (.93 4انظر: األم للشافعي ) (2)
(،  212 6(، وروضـة الطــالبني)146 7(، والعزيــز شـرح الــوجيز)206 8انظـر: احلــاوي الكبـري)  (3)

 (.112 4(، ومغ  احملتاج)63 3(، وأسىن املطالب)251 12وكفاية النبيه)
 (212 6(، وروضة الطالبني)69 5أي ال يتعرض إلرادة الزايدة. انظر: التهذيب) (4)
 (.212 6لبني)(، وروضة الطا237 4انظر: التهذيب) (5)
( "ولألّولـني أ  يقولـوا: نعـم، الوصـية إنشـاء، لكـن قـد يـه  146 7قال يف العزيـز شـرح الـوجيز) (6)

 املوصي الوارث مبا أراد، إما قبل اإلنشاء أو بعده، فنذ  احتمال االطالع قائم يف الصورتني".
( مادة)نكـــــل(، وحتريـــــر ألفـــــا  التنبيـــــه  372 5االمتنـــــاع مـــــن اليمـــــني. انظـــــر: العـــــني):  النكـــــول  (7)

 (.334يف)
 (.338انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (8)
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ولو ادعى الورثة أهنم يعلمو  مراد الوارث و  يعينـوه، فهـل  بسـو  إىل البيـا ؟ أو  
وامتنـــع مـــن  ،(1)أقـــر ]مبجمـــل[يرجـــع إىل بيـــا  املوصـــى لـــه؟ فيـــه وجهـــا  كـــالقولني فـــيمن 

 .(3)؛ فن  قالوا ال نعلم مراده رجع إىل بيا  املوصى له، فن  تورع أحلف(2)بيانه
ننـــزل الوصـــية علـــى : شـــيداً، قـــال األســـتاذ أبـــو منصـــور إالولـــو أوصـــى بثلـــث مالـــه  

 .(4)يتمول؛ ليكو  املستثىن دو  النصفنصف الثلث وزايدة أقل ما 
جـــــواز قبـــــول تفســـــريه أبقـــــل  و  أره لغـــــريه، والـــــذي يقتىـــــيه املـــــذهب: ل اإلمـــــامقـــــا

ــا يتمــــول ــ ؛مــ ــل لكــ ــافعي (5)صــــاحب التقريــــبن نقــ ــن الشــ ــل : عــ ــه أبقــ ــى لــ ــو أوصــ ــه لــ أنــ
ــا ــة دينــــــار، كــــ ــه تســــــعة وتســــــعو  دينــــــاراً مــــــن مائــــ ــذهم، ولســــــت أدري   املوصــــــى بــــ  هخــــ

 .(6)وقياس أصله أ  املوصى به أقل ما يتمول أي من الد نري
جـواز اسـتثناء األكثـر أ  يف : وما قالـه األسـتاذ يـرج علـى خـالف تقـدم يف اإلقـرار

 .(7)يف  ري اإلقرار وجهني
 

مــا لـه داللــة علـى احــد أمــرين    واجملمـل  مـا بــني املعكـوفني يف األصــل)مبجهول(، واملثبـت مــن)ز(.  (1)
ــا  العــــرب)ال ــر: لســ ــه. انظــ ــبة إليــ ــر ابلنســ ــدمها علــــى اآلخــ ــة ألحــ ــام  128 11 مزيــ (، واإلحكــ

 (9 3لرمدي)
 أحدمها:  بس حا يبني. (2)

 (.22 8والثاين: يرجع إىل بيا  املوصى له. انظر: انظر: ةر املذهب)
 (.252 12انظر: كفاية النبيه)( 3)
(،  252 12(، وكفايــة النبيــه)212 6بني)(، وروضــة الطــال146 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (4)

 (.63 3وأسىن املطالب)
د بــن علــي الشاشــي، ابــن اإلمــام اجلليــل القفــال الكبــري، إمــاٌم جليــل وفقيــه    (5) م بــن حمحيمــَّ هــو: القياســِ

حمقق، حرّج به فقهاء خراسا ، وازدادت طريقـة أهـل العـراب بـه ححسـناً، مـن شـيوخه: والـده أيب  
ين،  بكــر الفقــال الكبــري، ومــن تالميــذه: احلليمــي، ومــن مؤلفاتــه: التقريــب شــرح فيــه خمتصــر املــز 

بكي ) ــ  ــافعية الكـــهى للسـ ــات الشـ ــر: طبقـ ــنة أربعمائـــه. انظـ (، طبقـــات  472 3تـــويف حـــدود سـ
 (.187 1الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.62 11انظر: هناية املطلب) (6)
 (.204انظر: املطلب العايل ]حتقيق حممد اخلليفة[ يف) (7)

 (343 5الوجيز)(، والعزيز شرح 20 7وانظر: احلاوي الكبري)
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ولــو قــال أوصــيت لــك بثلــث مــايل إال كثــرياً أو إال شــيداً كثــرياً، قــال األســتاذ أبــو  
  .(1)تفسريه أبقل ما يتمول اوز: ورمنص

  .(2)وهو القياس: قال اإلمام
وهـــــــو خـــــــالف : جـــــــاز أ  يعطـــــــى أقـــــــل مـــــــن النصـــــــف، مث قـــــــال: وقـــــــال الرافعـــــــي

أعطــــوه أكثــــر مــــايل فالوصــــية : . ولــــو قــــاله لــــه علــــّي عشــــرة إال شــــيداً كثــــرياً الــــنص يف قولــــ
ــا فـــــوب ثالثـــــة أرابعـــــه، ولـــــو : مبـــــا فـــــوب النصـــــف، ولـــــو قـــــال ــية مبـــ أكثـــــره ونصـــــفه فالوصـــ

أبكثــــــر منــــــه   (4)  وهــــــو يف احلقيقــــــة، (3)أكثــــــر مــــــايل ونصــــــفه فالوصــــــية ابجلميــــــع: قــــــال
 .(5)أوصيت له أبكثر من مايل: كما لو قال

: أعطوه معظم االلـف أو عامتـه فالوصـية مبـا فـوب النصـف، وكـذا لـو قـال:  ولو قال
  .(7)ألف (6) زهاء

 
( وقــال الرافعــي يف نقلــه عــن أيب منصــور "وكــذا لــو قــال: أعطــوه  63 11انظــر: هنايــة املطلــب)  (1)

ثلــــث مــــايل إال قلــــيال، ولــــو قــــال: أعطــــوه الثلــــث إال كثــــريا، جــــاز أ  يعطيــــه الــــوارث أقــــل مــــن  
وكــذلك النــووي يف    -أي أقــل مــن نصــف الثلــث وهــو الســدس    -النصــف، واملشــهور األول"  

نه قال: "ولو قال: أعطوه الثلث إال كثـريا، جـاز أ  يعطيـه أقـل مـن السـدس. والصـحيو  نقله ع
 (.213 6(، وروضة الطالبني)146 7املعروف هو األول". انظر: العزيز شرح الوجيز)

 (.63 11انظر: هناية املطلب) (2)
 (.147 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
  ب(.59) (4)
( "يف احلقيقــة ذلــك وصــية  207ب العــايل]حتقيق: حممــد اخلليفــة[ يف)قــال ابــن الرفعــة يف املطلــ  (5)

أبكثــر مــن مالــه، فيصــو ابملــال، ويبطــل ابلزائــد كمــا لــو قــال أوصــيت لــه أبكثــر مــن مــايل فيمــا  
 حكاه اإلمام".

(. ولو قال: أوصيت لفال  أبكثـر مـن مـايل، فهـذه وصـية منـه  63 11وقال اإلمام يف هناية املطلب)
 ة مبا يزيد عليه، ووصيته يف الزائد على ماله ملغاة، فيبقى الوصية ابملال. ملة املال، ووصي

مائــة أي قــدرها، وهــم قــوم ذوو    مائــة وزهــاء  الشــيء وزهــاعه: قــدره، يقــال: هــم زهــاء  : زهــاءزهــاء  (6)
ــاء ــة)زهـــ ــذيب اللغـــ ــر: هـــ ــري. انظـــ ــدد كثـــ ــا  العـــــرب)198 6، أي ذوو عـــ (،  363 14(، ولســـ

 ( مادة)زهو(.258 1واملصباح املنري)
 (.63 3(، وأسىن املطالب)213 6)(، وروضة الطالبني147 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
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ــة قــــدر ألــــف، فــــال يصــــدب : (1)الرافعــــيقــــال  ــاه لغــ علــــى وهــــو مشــــكل؛ فــــن  معنــ
 . (2)مخسمائة

ــة،  ــم أو د نــــــــــري أو ثيــــــــــاابً فهقــــــــــل مــــــــــا يعطــــــــــى ثالثــــــــ ولــــــــــو قــــــــــال أعطــــــــــوه دراهــــــــ
وحتمــــــــــــل الــــــــــــدراهم والــــــــــــد نري علــــــــــــى النقــــــــــــد الغالــــــــــــب، ولــــــــــــيس للــــــــــــوارث التفســــــــــــري 

  .(3)بغريه، فن    يكن  الب رجع إىل الوارث يف التعيني
 .(5)األظهر أ  الوصية كاإلقرار: (4)وقال اإلمام

؟ فيــه (6)أعطــوه مــن واحــد إىل عشــرة، فيعطــى مثانيــة أو تســعة أو عشــرة: ولــو قــال 
 .(7)الوجوه املتقدمة يف اإلقرار

 
 أقف على هـذا النقـل عـن الرافعـي، والكـالم الـذي نقلـه املؤلـف مـن كـالم النـووي يف الروضـة.   ( 1)

ــة   ــر: روضـ ــاري يف أســـىن املطالـــب. انظـ ــراي األنصـ ــنوي يف املهمـــات وزكـ ــبه إىل النـــووي األسـ ونسـ
 (.63 3املطالب)(، وأسىن 379 6(، واملهمات)213 6الطالبني)

ألـــف، معنـــاه يف اللغـــة:    مشـــكل ن أل  زهـــاء  ( "هـــذا يف زهـــاء213 6( قـــال يف روضـــة الطـــالبني)2)
 قدر ألف، وال يصدب ذلك على مخسمائة ودرهم".

(،  147 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)516-515يف)انظــر: تتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن احلــريب[  (  3)
 (.112 4(، ومغ  احملتاج)63 3(، وأسىن املطالب)214-213 6وروضة الطالبني)

 )اإلمام( ساقط من)ز(. (4)
 (.63 11انظر: هناية املطلب) (5)
 إذا قال "له علي من درهم إىل عشرة" ففيما يلزمه ثالثة أوجه:   (6)

 أحدها: عشرة، ويدخل الطرفا  فيه، كما يقال: من فال  إىل فال  ال يرضى أحد بكذا.
والثـــاين: تســـعة؛ أل  امللتـــزم زائـــد علـــى الواحـــد، والواحـــد مبـــدأ العـــدد، وااللتـــزام فيبعـــد إخراجـــه عمـــا  

 يلزمه.
مثانية، وال يدخل الطرفا ، كما لو قال: بعتـك مـن هـذا اجلـدار إىل هـذا اجلـدار، ال يـدخل  والثالث: 

 اجلدرا  يف البيع.
الثــاين، فتلزمــه تســعة، وفــارب بعتــك مــن هــذا اجلــدار إىل هــذا اجلــدار فننــه ال يــدخل املبــدأ  :  األصوو و

ف األول وقىــيته أنــه لــو قــال يف األرض مــن هــذا املوضــع  أيىــا أب  هــذا مــن  ــري اجلــنس  ــال
(،  83 7إىل هـــــــــذا املوضـــــــــع دخـــــــــل املبـــــــــدأ؛ ألنـــــــــه مـــــــــن اجلـــــــــنس. انظـــــــــر: هنايـــــــــة املطلـــــــــب)

(، وحتفـــــة  380 4(، وروضـــــة الطـــــالبني)314 5(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)337 3والوســـــيط)
 (.93 5(، وهناية احملتاج)384 5احملتاج)

 ([.143انظر: اجلواهر البحرية ]حتقيق: عبداملنا  هاين يف) (7)
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، (1)إ  أراد احلساب كا  له مائة ومخسة ومخسو ، ]وإ    يـرده فلـه مثانيـة:  وقيل 
 . (2)وال شك يف طرده يف اإلقرار: قال الرافعي

ــداً يف عشـــــــــــــرة أو ســـــــــــــتة يف مخســـــــــــــة،[: قـــــــــــــالولـــــــــــــو  ــال  (3)أعطـــــــــــــوه واحـــــــــــ قـــــــــــ
 ، وقد مر يف اإلقرار. (4)يعطى ما يقتىيه الىرب : األستاذ أبو منصور
ــاً، أو : ولـــــــــو قـــــــــال أعطـــــــــوه كـــــــــذا، أو قـــــــــال كـــــــــذا وكـــــــــذا، أو قـــــــــال كـــــــــذا ودرمهـــــــ
 . (6)فاحلكم كما يف اإلقرار (5)قال كذا وكذا درمهاً 

ــذا  ــذا وكــــــ ــال كــــــ ــو قــــــ ــاراً، ولــــــ ــذا مــــــــن د نــــــــريي أعطــــــــي دينــــــ ــذا كــــــ ــال كــــــ ــو قــــــ ولــــــ
ــذا مــــــــن ]دينــــــــاري[ ــارين، ولــــــــو قــــــــال كــــــــذا كــــــ ــريي أعطــــــــي دينــــــ ــن د نــــــ أعطــــــــي  (7)مــــــ

 
(،  147 7( حكــــاه اإلســــتاذ أبــــو منصــــور عــــن بعــــض اإلصــــحاب. انظــــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)1)

 (.213 6وروضة الطالبني)
 (146 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 (.213 6(، وروضة الطالبني)147 7شرح الوجيز)انظر: العزيز  ( 4)
إذا قــال: لــه علــي كــذا فهــو إقــرار بشــيء واحــد، لكنــه جممــل يرجــع إليــه يف تفســريه فبــهي شــيء    (5)

 فسره من درهم أو فلس أو قرياط قبل منه، كما يقبل يف تفسري إقراره بشيء.
ــذا" فهـــو إقـــرار بشـــيء واحـــد وإ  تكـــرر؛ أل  حـــذف واو   ــرار  وإذا قـــال "كـــذا كـ العطـــف اعـــل التكـ

أتكيدا كقوله له علي شيء شيء. أو له علي درهم درهم، فال يكو  إال شيدا واحـدا أو درمهـا  
 واحدا.

 واذا قال "كذا وكذا" فهذا إقرار بشيدني لدخول واو العطف بينهما.
هــم  ولــو قــال: علــي كــذا درمهــا، يلزمــه درهــم واحــد، وكــا  الــدرهم تفســريا ملــا أاــم، ولــو قــال: كــذا در 
 ابلرفع، فال خالف أنه يلزمه درهم واحد، ولو قال: كذا درهم، ووقف، كما لو خفض.

(، وهنايــــــة  27 7ولــــــو قــــــال: كــــــذا كــــــذا درمهــــــا   يلزمــــــه أيىــــــا إال درهــــــم. انظــــــر: احلــــــاوي الكبــــــري)
(،  308 5(، والعزيــز شــرح الــوجيز)451 13(، والبيــا )69 5(، والتهــذيب)68 7املطلــب)

 (.392 19(، وكفاية النبيه)737-376 4وروضة الطالبني)
 (.132انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: عبد املنا  هاين[ يف) (6)
 (.69 5ما بني املعكوفني يف األصل)د نريي(، واملثبت من)ز( وهو املوافق ملا يف التهذيب) (7)
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ــاري[ ــذا مـــــــــــــن ]دينـــــــــــ ــذا وكـــــــــــ ــال كـــــــــــ ــو قـــــــــــ ــة، ولـــــــــــ ــه  (1)حبـــــــــــ أعطـــــــــــــي حبتـــــــــــــني، قالـــــــــــ
 . (2)البغوي

يـــــــــــدفع  (3)أنـــــــــــه إذا قـــــــــــال كـــــــــــذا كـــــــــــذا مـــــــــــن ]دينـــــــــــاري[ويف تعليـــــــــــق القاضـــــــــــي 
إليـــــــــــــه دينـــــــــــــار واحـــــــــــــد، والظـــــــــــــاهر أنـــــــــــــه  لـــــــــــــط مـــــــــــــن الناســـــــــــــ/، وأ  املـــــــــــــراد مـــــــــــــن 

 . (4)د نريي
ولـــــو قـــــال أعطـــــوه مائـــــة ودرمهـــــاً أو ألفـــــاً ودرمهـــــاً   يلـــــزم أ  تكـــــو  املائـــــة واأللـــــف 

  (5)دراهم
ففيــه اخلــالف ولــو قــال أعطــوه مائــة ومخســني درمهــاً أو مائــة ومخســة وعشــرين درمهــاً 

 .(6)املتقدم يف اإلقرار
 .(8)بكتبه دخل فيها األجزاء واملصاحف (7)[أوصى]ولو 

 يف بيان قسمة الرتكة: فصل
فصــل يف بيــا  قســمة الرتكــة بــني الورثــة واملوصــى لــه، والوصــية إمــا أ  تكــو  بثلــث 

 املال فما دونه، أو أبكثر منه. 
ــد أو : القسوووم األول ــزء واحـ ــو   ـ ــا أ  تكـ ــه، فنمـ ــا دونـ ــال فمـ ــو  بثلـــث املـ أ  تكـ

 : أبكثر
مســـــــهلة الوصـــــــية مـــــــن  (1)أ  تكـــــــو   ـــــــزء واحـــــــد، فتصـــــــحو: لضوووووووورب األولا

 
 (.69 5ما بني املعكوفني يف األصل)د نريي(، واملثبت من)ز(، وهو املوافق ملا يف التهذيب) (1)
 (.69 5( انظر: التهذيب)2)
 ما بني املعكوفني يف األصل)د نريي(، واملثبت من)ز(. (3)
   أقف عليه.  (4)
 (.63 3(، وأسىن املطالب)214 6الطالبني)(، وروضة 147 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 5)
 (.134انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: عبد املنا  هاين[ يف) (6)
 ما بني املعكوفني ساقط يف األصل، واملثبت من)ز(. (7)
 (.308انظر: فتاوى القاضي حسني يف) (8)
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ــة  ــة عائلــــــ ــه، مث تصــــــــحو مســــــــهلة الفريىــــــ ــى بــــــــه وحرجــــــ ــزء املوصــــــ ــرج اجلــــــ أو  ــــــــري ]خمــــــ
، مث تنظــــــــــر فــــــــــن  انقســــــــــم البــــــــــاقي علــــــــــى مســــــــــهلة الورثــــــــــة فقــــــــــد صــــــــــحت (2)[عائلــــــــــة

  .(3)املسهلتا 
ــول ــن عــــــــ ــه إذا   يكــــــــ ــة بنــــــــــني، أو : مثالــــــــ ــه ثالثــــــــ ــه، ولــــــــ ــع مالــــــــ ــي بربــــــــ أ  يوصــــــــ

ربـــــــــع ينقســـــــــم ابـــــــــن وبنـــــــــت، فتخـــــــــرج الوصـــــــــية مـــــــــن أربعـــــــــة، والبـــــــــاقي بعـــــــــد إخـــــــــراج ال
 . (4)على الورثة

إذا كا  الورثـة أختـا  لـألم وأختـا  لألبـوين وأم أو :  فيها عول  (5)   ومثاله إذا كا 
جدة، فمسهلتهم من ستة وتعول إىل سبعة، وقد أوصى بثمن ماله، فمخـرج جـزء الوصـية 

، (6)املســهلتا مــن مثانيــة، والبــاقي بعــد إخراجــه ســبعة، وهــي تنقســم علــى الورثــة فصــحت 
 : طريقا  (7)عليهم فلتصحيو املسهلة وإ    تنقسم

أ  تنظـــر يف البــــاقي وهــــي مســـهلة الورثــــة؛ فــــن    يكــــن : طريــــق القســــمة: أحـــدمها 
بينهما موافقة ضربت مسهلة الورثة يف مسهلة الوصية، فمـا بلـد صـحت منـه املسـهلتا ، مث 

فيما ضرب يف خمرج الوصية، ومـن لـه شـيء من له شيء يف مسهلة الوصية أخذه مىروابً 
 .(8)من مسهلة الورثة أخذه مىروابً فيما بقي من خمرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية

 
 يف)ز(: )فتصو(. (1)
 ( ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.2)
 (.214 6(، وروضة الطالبني)148 7(،العزيز شرح الوجيز)12 10انظر: هناية املطلب)( 3)
(،  214 6(، وروضــة الطــالبني)148 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)12 10انظــر: هنايــة املطلــب)(  4)

 (.257 12وكفاية النبيه)
  أ(.60) (5)
 (.224-223انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)( 6)
 )ز( زايدة)ابحلساب(يف (7)
ــرح الــــــــــوجيز)(  8) ــز شــــــــ ــر: العزيــــــــ ــالبني)148 7انظــــــــ ــة الطــــــــ ــة  215-214 6(، وروضــــــــ (، وكفايــــــــ

 (.258 12النبيه)
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أوصـــى بثلـــث مالـــه، وتـــرك ثالثـــة بنـــني؛ فمخـــرج الوصـــية مـــن ثالثـــة ومســـهلة : مثالـــه
ثالثـة، وال موافقـة بـني الورثة من ثالثـة، والبـاقي بعـد املوصـى بـه اثنـا ، ال ينقسـما  علـى 

االثنني والثالثة، فتىرب ثالثـة عـدد رعوسـهم يف خمـرج الوصـية، تبلـد تسـعة ومنهـا تصـو،  
كا  للموصى له سهم  خـذه مىـروابً يف ثالثـة، وكـا  لكـل ابـن سـهم مـن مسـهلة الورثـة 

 .(1) خذه مىروابً يف الباقي من خمرج الوصية وهو اثنا 
وإ  كا  بينهما موافقة ضربت جزء الوفق يف مسهلة الورثة يف مسهلة الوصية، فما  

بلد صحت منه القسمة؛ فمن لـه شـيء يف مسـهلة الوصـية أخـذه مىـروابً فيمـا ضـرب يف 
 .(2)مسهلة الوصية، ومن له شيء من مسهلة الورثة أخذه مىروابً يف وفق الباقي

كمــا لــو خلــف ابنــني وبنتــني وأوصــى ابلثلــث، فمســهلة الوصــية مــن ثالثــة، ومســهلة 
الورثــة مــن ســتة، حــرج حصــة املوصــى لــه يبقــى ســهما  ال ينقســما  علــى ســتة لكنهمــا 

كــو  ثالثــة يف خمــرج الوصــية وهــو ثالثــة تمتوافقــا  ابلنصــف، تىــرب نصــف الســتة وهــو 
مىـروابً يف ثالثـة، وكـا  لكـل ابـن  تسعة، كا  للموصى له سهم من خمرج الوصية  خذه

ســهما  مــن مســهلة الوصــية  خــذمها مىــروبني يف نصــف البــاقي مــن خمــرج الوصــية وهــو 
واحـد، وكـا  لكـل بنـت ســهم أتخـذه مىـروابً يف واحـد؛ فللموصــى لـه ثالثـة، ولكـل ابــن 

 .(3)سهما ، ولكل بنت سهم
ــة  ــة الثانيــــ ــبة (4) : الطريقــــ ــة النســــ ــية، وتنســــــب : طريقــــ ــهلة الوصــــ أ  تصــــــحو مســــ

ــى مســـــهلة  ــبته علـــ ــل نســـ ــزء، وتزيـــــد مثـــ ــد اجلـــ ــا بعـــ ــا بقـــــي منهـــ ــا إىل مـــ ــية منهـــ ــزء الوصـــ جـــ

 
ــرح الــــــــــوجيز)(  1) ــز شــــــــ ــر: العزيــــــــ ــالبني)149-148 7انظــــــــ ــة الطــــــــ ــة  215 6(، وروضــــــــ (، وكفايــــــــ

 (.258 12النبيه)
 (.215 6(، وروضة الطالبني)148 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 2)
(، واملطلـــــــــب  216-215 6(، وروضـــــــــة الطـــــــــالبني)149 7ظـــــــــر: العزيـــــــــز شـــــــــرح الـــــــــوجيز)ان(  3)

 (.238العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)
  ب(.60) (4)
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ــر ضــــربته يف خمــــرج الكســــر  ــن  كــــا  فيــــه كســ ــه تصــــو القســــمة؛ فــ ــة، فمــــا بلــــد فمنــ الورثــ
 .(1)فما بلد فمنه تصو

علـى  السـهم املوصـى بـه نصـف البـاقي مـن خمرجهـا، فتزيـد: فتقـول يف املثـال املتقـدم
 .(3)ستة، تبلد تسعة ومنها تصو (2)[من]مسهلة الورثة مثل نصفها وهو ثالثة؛ ألهنا 

أ  تكـــــــــــو  الوصـــــــــــية  ـــــــــــزأين أو أكثـــــــــــر، فتهخـــــــــــذ خمـــــــــــرج : الضووووووووووورب الثووووووووووواين
ــا تقـــــــــــــدم يف الىـــــــــــــرب  ــرائض، مث تعمـــــــــــــل كمـــــــــــ اجلـــــــــــــزأين ابلطريـــــــــــــق املتقـــــــــــــدم يف الفـــــــــــ

 .(4)األول
مالـه لزيـد و مسـه لعمـرو، فمسـهلة الورثـة   (5)]بثمن[كما لو خلف أبوين وأوصى  

من ثالثـة، وخمـرج وصـية زيـد مـن مثانيـة ووصـية عمـرو مـن مخسـة، ومهـا متباينـا ، فتىـرب 
واخلمـــس مثانيـــة، يبقـــى ســـبعة  بلـــد أربعـــني، حـــرج منهـــا الـــثمن مخســـه،أحـــدمها يف اآلخـــر ت

 .(6)وعشرو  تقسم أثال ً لألبوين
ثالثــة بنــني، وأوصــى بربــع مالـه لزيــد، وبنصــف سدســه لعمــرو. مســهلة : مثـال آخــر 

ــا   ــا متوافقـ ــتة، ومهـ ــية عمـــرو مـــن سـ ــة ووصـ ــد مـــن أربعـ ــية زيـ ــة، وخمـــرج وصـ الورثـــة مـــن ثالثـ
للموصـى هلمــا أربعـة أرابعــاً، : ابلنصـف، تىـرب وفــق أحـدمها يف اآلخــر تكـو  اثـ  عشــر

ــة،  ــة ال تصـــو علـــى ثالثـ فعلـــى الطريـــق األول تىـــرب عـــدد رعوســـهم يف أصـــل يبقـــى مثانيـ
مــا خــرج ابلوصــية : املســهلة اثــ  عشــر يبلــد ســتة وثالثــني منهــا تصــو، وعلــى الثــاين تقــول

 
 (.258 12(، وكفاية النبيه)215 6(، وروضة الطالبني)148 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)1)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (2)
 (.215 6(، وروضة الطالبني)149 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)3)
 (.149 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)4)
(، وروضـــة  149 7مــا بـــني املعكـــوفني يف النســـختني)بثلث( ومـــا أثبتــه مـــن العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (5)

 (.216 6الطالبني)
 (.  216 6(، ورضة الطالبني)150-149 7عزيز شرح الوجيز)انظر: ال (6)
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 (1)نصــف البــاقي مــن خمرجهــا، فتزيــد علــى مســهلة الورثــة وهــي ثالثــة نصــفها، تبلــد أربعــة
الوصــيتني لكــن نصــيب املوصــى هلمــا مــن خمــرج  ونصــف، تبســطها أنصــافاً تكــو  تســعة؛
ــعة ثالثـــة، و ــة، وحصـــتهما مـــن التسـ ــم علـــى أربعـــة وال توافقهـــا،  (2)[الثالثـــة]أربعـ ال تقسـ
 .(3)تىرب أربعة يف تسعة تبلد ستة وثالثني

أ  تكـو  الوصـية مبـا يزيـد علـى الثلـث، فـن  كـا  لواحـد أو مجاعـة :  القسم الثاين 
يشـــرتكو  فيـــه ابجلـــزء كالنصـــف؛ فالوصـــية منوطـــة ابإلجـــازة والـــرد، وقـــد تقـــدم بيـــا  كيفيـــة 

 القسمة. 
وإ  أوصـــى لواحـــد  ـــزء وآلخـــر  ـــزء؛ فـــن    تســـتوعب الوصـــية املـــال، فـــن  أجـــاز 

قســم الثلــث بــني أصــحاب الوصــااي علــى  الورثــة قســم بيــنهم، وإ  ردوا الزائــد علــى الثلــث
قسـمته بيـنهم لـو أجـازوا سـواء زاد أحـد اجلـزأين وحـده علـى الثلـث كالنصـف،  (4)  نسـبة

أو   يزد واحد منهما عليه كالربع والسدس؛ فلو أوصى لواحـد ابلنصـف وآلخـر ابلثلـث؛ 
  .(5)فاملسهلة من ستة

مــن ســتة، فــن  أجازوهــا فالبــاقي  (6)[أيىــاً ]فلــو كــا  ورثتــه أبــوا  وابنــني فاملســـهلة 
أ  تىــرب ســتة : بعــدها واحــد ال ينقســم علــى ســتة، فطريــق القســمة علــى الطريــق األول

لصـاحب النصـف مثانيــة عشـر، ولرخـر اثنــا : الفريىـة يف سـتة الوصــية تبلـد سـتة وثالثــني
 .(7)عشر، وللورثة ستة

 
 )أربعة( ساقطة يف)ز(. (1)
 ما بني املعكوفني يف األصل)الثاين(، واملثبت من)ز(. (2)
 (.216 6(، وروضة الطالبني)150 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 3)
  أ(.61) (4)
 (.259 12النبيه)(، وكفاية 150 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 5)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 (.218 6(، وروضة الطالبني)151-150 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 7)



 النص احملقق

     _______ _______ 100 

اســتوعبت الوصــية املــال؛ ]فــن  أجــاز الورثــة قســم املــال بيــنهم، وإ  ردوا قســم وإ   
الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير اإلجازة. وإ  زادت الوصية علـى املـال، كمـا لـو 

عالت املسهلة بسدسها إىل سبعة، فن  أجازوا  (1)أوصى لزيد ابلثلثني ولعمرو ابلنصف؛[
لزيد أربعة ولعمرو ثالثة، وإ  ردوا قسم الثلث بينهم علـى سـبعة :  قسم املال على سبعةفي

 فتصو من أحد وعشرين.
ولــو أوصــى لواحــد ابلنصــف وآلخــر ابلثلــث وآلخــر ابلربــع؛ فــن  أجيــزت الوصــااي  

قسم املال بيـنهم علـى ثالثـة عشـر سـهماً وقـد عالـت بسـهم، وإ  ردوا قسـم الثلـث بيـنهم 
وإ  أجــازوا بعىــها دو  بعــض ، ن تســعة وثالثــني، وأصــلها مــ(2)علــى ثالثــة عشــر ســهماً 

 فهل يعطى من أجيزت وصيته نصيبه عائاًل؟ فيه وجها . 
فـــن  قلنـــا يعطـــاه عـــائاًل؛ فـــن  أجـــازوا لصـــاحب الثلـــث دو  اآلخـــرين أعطـــي أربعـــة 
ــعة  ــر ســـــهماً مـــــن تســـ ــة عشـــ ــا ال أعطـــــي ثالثـــ ــر ســـــهماً، وإ  قلنـــ ــة عشـــ أســـــهم مـــــن ثالثـــ

 .(3)وثالثني
إلنســـا  بدابـــة قيمتهـــا ألـــف، ولزيـــد  مســـمائة، ولعمـــرو بعبـــد قيمتـــه ولـــو أوصـــى  

مائة، وثلث ماله مثامنائة؛ فهذا أوصى بثلثي مالـه، فـن  ردت الوصـااي فالزائـد علـى الثلـث 
مثل مجيـع الوصـااي، فـرتد كـل وصـية إىل نصـفها، ويكـو  لكـل مـنهم نصـف مـا أوصـي لـه 

 .(4)به
وخلالــد  مســة، وثلــث مالــه عشــرو ، و  ولــو أوصــى لزيــد بعشــرة، ولبكــر بعشــرة،  

 . (5)لكل من األولني مثانية، وخلالد أربعة: از الورثة قسمت العشرو  على مخسة

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 (.218 6(، وروضة الطالبني)152 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)2)
 (.  936(، والبسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف)208 8( انظر: احلاوي الكبري)3)
 (.218 6(، وروضة الطالبني)152 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)4)
 (.218 6(، وروضة الطالبني)152 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)5)
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مثانيـــة، ولبكـــر ســـبعة، لزيـــد : الـــداً علـــى بكـــر؛ قـــال ابـــن احلـــدادقـــدموا خ: فلـــو قـــال
عليهمــا أعطــي مخســة، ولكــل واحــد مــن اآلخــرين ســبعة قــدموه : ، ولــو قــالوخلالــد مخســة

 .(1)ونصف
 (2)ولــو أوصــى بعبــد لزيــد ولعمــرو مبــا بقــي مــن الثلــث؛ فــن  خــرج العبــد مــن ثلثــه 

صرف إىل زيد، وإ  بقي منه شيء صرف إىل عمرو، وإال بطلـت الوصـية لـه. وإ  مـات 
مث ينظــر يف ابقــي أموالــه؛ فــن  خــرج  (3)  بــل مــوت املوصــي    ســب مــن الرتكــةالعبــد ق

العبــد مــن ثلثهــا وبقــي شــيء صــرفناه إىل عمــرو، وإ    يبــق شــيء لغــت الوصــيتا . وإ  
وحســبت قيمتــه مــن الثلــث، فــن  بقــي شــيء  مــات بعــد مــوت املوصــي حســب مــن الرتكــة

 .(4)صرف إىل عمرو
ولو   يكـن لـه مـال  ـري العبـد فهوصـى بـه لزيـد، ولعمـرو بثلثـه، أو بثلـث مالـه مـن  

 ري رجوع؛ فن  أجـاز الورثـة قسـم املـال بينهمـا أرابعـاً، وإ    ايـزوا قسـم الثلـث كـذلك. 
وقيمـة العبـد ألـف؛ فـن  أجـاز الورثـة جعـل ولو كا  له مال آخر، كما لـو كـا  لـه ألفـا ، 

لعمــرو مــع ربــع العبــد ثلــث األلفــني إذا كانــت وصــيته بثلــث املــال، : العبــد بينهمــا أرابعــاً 
، فاجعــل املــال بينهمــا أرابعــاً، وإذا  (5)فيــدخل الــنقص علــى كــل منهمــا للمزامحــة يف العبــد

ة، ولـيس هلـا ثلـث صـحيو؛ كا  العبد وهو ثلـث املـال أربعـة كـا  األلفـا  ومهـا ثلثـاه مثانيـ
تسـعة منهـا : فتىرب خمرج الثلث يف اث  عشر تبلـد سـتة وثالثـني، العبـد منهـا اثـ  عشـر

 لزيد، وثالثة لعمرو مع مثانية من الباقي، والستة عشر الباقية للورثة.

 
وروضـــــــــــــة    (،152 7(، والعزيـــــــــــــز شـــــــــــــرح الـــــــــــــوجيز)155( انظـــــــــــــر: املســـــــــــــائل املولـــــــــــــدات يف)1)

 (.218 6الطالبني)
 يف)ز(: )ثالثة(. (2)
  ب(.61) (3)
 (.219 6(، وروضة الطالبني)152 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)4)
 )يف العبد( ساقط من)ز(. (5)
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وإ  ردوا سقط مخسا الوصـيتني، ورجعنـا إىل ثالثـة أمخاسـها فتقسـم الثلـث بينهمـا  
الثلــث  أل  مجلــة ســهام الوصــية حالــة اإلجــازة عشــرو ، وإذا كــا  علــى عشــرين ســهماً؛

لزيــد منهــا تســعة قيمتهــا أربعــة : قســم العبــد علــى عشــرينعشــرين كــا  اجلميــع ســتني، في
ومخسو ، ولعمرو ثالثة قيمتها مائة ومخسو ، ومثانية أسهم من أربعني سهماً من األلفني 

للورثــة مثانيــة أســهم مــن العبــد، ومخســاه وهــو اثنــا  البــاقيني وذلــك أربعمائــة درهــم، ويبقــى 
 . (1)وثالثو  من األلف، وذلك أربعو  ضعف سهام الوصية

أ  العبد إذا قسم على عشرين تقسم ثالثة أمخاسه وهـو اثنـا عشـر :  وفيه قول آخر
لزيــد مخســة أسداســها، ولعمــرو سدســها ســهما ، و خــذ عمــرو حصــته : علــى الوصــيتني

ئـــة، فيصـــري معـــه ســـتمائة مـــن املصـــروف هلمـــا مجيعـــاً ألـــف درهـــم ثلـــث مـــن األلفـــني أربعما
 الرتكة.
ولــو أوصــى لزيــد بعبــد قيمتــه مائــة، وبســدس مالــه لعمــرو، ومالــه مخســمائة ابلعبــد  
 : فقوال 

أ  العبد بينهما أسباعاً؛ لزيد ستة أسباعه، ولعمرو سبعه، مث  خذ عمرو :  أحدمها
فـــنذا ضـــممت إىل مائـــة  (2) ســـدس األربعمائـــة الباقيـــة ســـتة وســـتو  درمهـــاً وثلـــث درهـــم، 
 وهو ثلث اجلميع. -درهم قيمة العبد صار اجملموع مائة وستة وستو  وثلثي درهم 

السدس الباقي  (3)]و[أ  مخسة أسداس العبد يتص اا املوصى له به، :  و نيهما
لزيـــد أحـــد عشـــر، : عشـــر ســـهماً  (4)ه وبـــني عمـــرو نصـــفني؛ فيكـــو  العبــد اثـــ يكــو  بينـــ

 
 (.219 6(، وروضة الطالبني)153-152 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)1)
  أ(.62) (2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 يف)ز(: )اثنا(. (4)
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واألول : ، قــال املــاوردي(1)ولعمــرو ســدس األربعمائــة وهــو مــام مجيــع املــالولعمــرو ســهم 
 .(2)أشبه ابملذهب

ــة    ــال ابجلزئيـ ــدار لـــيس منســـوب إىل املـ ــاعداً مبقـ ــيتا  فصـ ــه إذا كانـــت الوصـ ــذا كلـ هـ
كعشــرة وعشــرة، أو كانتــا  ــزء منســوب إليــه ابجلزئيــة كــالربع والثلــث، فلــو كانــت إحــدامها 

ابجلزئية واألخرى بقدر ليس منسوب إليه، كما لو أوصى لواحد بثلـث  زء منسوب إليه 
للموصـــى لـــه ابلثلـــث : ثلـــث مالـــه مائـــة دينـــار قـــال القاضـــيمالـــه وآلخـــر بعشـــرة د نـــري، و 

 .(3)لعشرة الباقية تقسم بينهما نصفنيتسعو ، وا
 ومجيع ما تقدم فيما إذا حصلت اإلجازة أو الـرد مـن مجيـع الورثـة  ميـع الوصـااي، 
 : مخسة أحوال (4)ووراعها

 .ايزوا كلهم بعىها ويردوا بعىهاأ  : إحداها
 .(5)أ  ايز بعىهم مجيعها ويرد بعىهم مجيعها: الثانية
  .بعىهم مجيعها وبعىهم بعىها ]خاصةأ  ايز : الثالثة
 .بعىهم مجيعها وبعىهم بعىها خاصةأ  يرد : الرابعة

 . (7)وبعىهم البعض اآلخر (6)أ  ايز بعىهم بعىها[: اخلامسة
املطلقــة وعلــى والطريــق يف هــذه األحــوال أ  تصــحو املســهلة علــى تقــدير اإلجــازة 

فــــن  ماثلــــت املســــهلتا  اكتفيــــت إبحــــدامها، وإ  تــــداخلتا اكتفيــــت ، تقــــدير الــــرد املطلــــق
ابألكثر واستغنيت عن الىرب، وإ  توافقتا ضربت جزء الوفق من إحـدامها يف األخـرى، 

 
 (.212 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 (.212 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
   أقف عليه، فيما أطلعت عليه من املصادر. (3)
 يف)ز(: )وورامها(. (4)
 يف)ز(: )مجيعا(. (5)
 ملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني ساقط من األصل، وا (6)
 (.220-219 6(، وروضة الطالبني)153 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)7)
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قسـم املـال علـى تقـدير اإلجـازة وعلـى تقـدير مث يوإ  تباينتا ضربت إحدامها يف األخـرى، 
ى التقــديرين فهــو لــه، ومــا يصـــه نظـــر فيمــا يــص كــل جميــز علـــلــك العــدد، ويالــرد مــن ذ

 .(1)بتقدير الرد فهو ملن أجاز له
خلــف ابنــني، وأوصــى لعمــرو بثلــث مالــه، ولزيــد نصــفه؛ فاملســهلة بتقــدير : األمثلــة

اإلجازة من اث  عشر وبتقدير الرد مـن مخسـة عشـر ومهـا متوافقـا  ابلثلـث، تىـرب ثلـث 
ــا بتقـــدير اإل: أحـــدمها يف اآلخـــر يكـــو  ســـتني جـــازة ثالثـــو ، ولعمـــرو عشـــرو ، لزيـــد منهـ

ــرو ،  ــة، ولكـــل ابـــن عشـ ــر، ولعمـــرو مثانيـ ــا عشـ ــرد اثنـ ــدير الـ ــد بتقـ ــة، ولزيـ ولكـــل ابـــن مخسـ
وإ  أجـــازا وصـــية زيـــد وحـــده فقـــد  ،وكـــل ابـــن مخســـة عشـــر (2)  والتفـــاوت بـــني النصـــيب

ويبقــى لكــل منهمــا أحــد عشــر. وإ  أجــازا ، فيــتم لــه ثالثــو  ســاحمه كــل منهمــا ]بتســعة
ويبقى لكل  (4)عشرو بستة فيتم له  (3)[عمرو وحده فقد ساحمه كل واحد منهماوصية  

منهمـــا أربعـــة عشـــر. وإ  أجـــاز أحـــدمها الوصـــيتني وردمهـــا اآلخـــر فقـــد ســـامو اجمليـــز زيـــداً 
بتسعة وعمرواً بستة، فيحصل لزيد أحد وعشرو ، ولعمرو أربعة عشـر، وللمجيـز مخسـة، 
وللــــراد عشــــرو . وإ  أجــــاز أحــــدمها الوصــــيتني واآلخــــر وصــــية زيــــد حصــــل لزيــــد ثالثــــو  

وإ  أجـــاز اآلخـــر وصـــية عمـــرو حصـــل لـــه عشـــرو . وإ  أجـــاز ، (5)ولعمـــرو أربعـــة عشـــر
 (6)أحدمها وصية زيد واآلخر وصية عمرو فقد سامو أحدمها زيداً بتسعة، واآلخر عمرواً 

بســتة؛ فيكــو  لزيــد أحــد وعشــرو  وجمليــز وصــيته أحــد عشــر، ولعمــرو أربعــة عشــر، وجمليــز 
 .(7)وصيته أربعة عشر

 
 (.220 6(، وروضة الطالبني)153 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)1)
  ب(.62) (2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 يف)ز(: )فيتم له ستو (. (4)
 يف)ز(: )أربعة عشرو (. (5)
 يف)ز(: )عمراً(. (6)
 (.220 6(، وروضة الطالبني)154-153 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)7)
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مالــه، ولعمــرو بثلثــه، وتــرك ابنــني؛ فاملســهلة بتقــدير أوصــى لزيــد  ميــع : مثــال آخــر
: ثالثة لزيد وواحـد لعمـرو، وبتقـدير الـرد املطلـق مـن اثـ  عشـر:  اإلجازة املطلقة من أربعة

ثالثة لزيد، وواحد لعمرو، ولكل ابن أربعة وهي داخلة يف االث  عشـر فيكتفـى اـا، فـن  
فيكمـل لـه تسـعة ثالثـة أرابع املـال،  أجازا وصية زيد خاصة فقد ساحمه كل منهما بثالثـة

 . (1)أ  الباقي بعد نصيب عمرو يكو  لزيد: ويبقى للوارثني سهما ، وفيه وجه
وإ   ه كل منهما بسهم، فيكمل له الربـع،وإ  أجازا وصية عمرو خاصة فقد ساحم

ــه  ــل لـ ــة فيكمـ ــاحمه بثالثـ ــاجمليز لزيـــد سـ ــرو؛ فـ ــية عمـ ــد واآلخـــر وصـ ــية زيـ ــدمها وصـ ــاز أحـ أجـ
ــل لعمـــرو النصـــف  ــة و صـ ــه ثالثـ ــهم يبقـــى لـ ــاحمه بسـ ــرو سـ ــد، واجمليـــز لعمـ ــه واحـ ــى لـ ويبقـ

 .(2)سهما ، كذا قاله الرافعي
أ  ال نســلم جمليــز وصــية زيــد شــيداً وجهــاً واحــداً، فــن  كــا  نصــيبه ال : ويف البســيط

 . (3)املال أرابعيبلد حصة زيد ثالثة 
لزيد ثالثة أسهم من اث  عشر، : فيما إذا أجازا وصية عمرو خاصةوقال املاوردي  

 : ويف عمرو وجها 
مـــن اثـــ  عشـــر ويبقـــى  يكمـــل لـــه ســـهمه مـــع العـــول فيهخـــذ ثالثـــة أســـهم: أحـــدمها
  للوارثني ستة.
 . لورثة ربع املال وسدسه مخسة أسهمأنه يكمل له من  ري عول فيبقى ل: و نيهما

ــذ عمـــــرو ســـــهمني ــة أخـــ ــية زيـــــد خاصـــ ــن   (4)وإ  أجـــــازا وصـــ ــر، فـــ مـــــن اثـــــ  عشـــ
ــ ــى أعيــــــــ ــهم ويبقــــــــ ــعة أســــــــ ــذ تســــــــ ــه أخــــــــ ــازة لــــــــ ــع اإلجــــــــ ــل مــــــــ ــاحب الكــــــــ ــهم صــــــــ ل ســــــــ

 
أل  الــرد اىل ثالثــة أرابع املــال كــا  لىــرورة العــول، وضــيق املــال، وإال فقــد أوصــى لــه ابلكــل،    (1)

، فلــه البــاقي. انظــر:  كــرذح ع العــول إال يف القــدر الــذي  وكــا  يســتغرب الكــل لــو انفــرد، وقــد انــدف
 (.  936البسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف)

 (.154 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (938-937انظر: البسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف) (3)
 يف)ز(: )سهما (. (4)
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ــري عــــول أخــــذ البـــــاقي  (2)ســــهما  للــــوارثني   (1)]للوصــــيتني[ وإ  كمــــل ســــهمه مــــن  ــ
 .(3)أحد عشر سهماً، و  يبق للورثة شيء

 فرع
لو أوصـى  ـزء مـن املـال بعـد إخـراج نصـيب أحـد األوالد، كمـا لـو أوصـى مـن لـه  

لالبـن : بربع املال بعد إخراج نصيب أحـدهم بعينـه؛ فاملسـهلة مـن مخسـةمخسة أوالد لزيد  
تىـرب خمـرج  املخرج واحد منها وكذا املوصى له، يبقـى ثالثـة ألربعـة ال تصـو وال توافـق،

لالبــن املخــرج أربعــة، وللموصــى لــه أربعــة، ولكــل ابــن مــن : املســهلة يف أربعــة تبلــد عشــرين
 .(4)الباقني ثالثة

ــس بعـــد اإلخــــراج فاألربعـــة الباقيـــة بعـــد نصـــيب املخــــرج  ــت الوصـــية ابخلمـ ولـــو كانـ
لالبـن املخـرج مخسـة، : ، فتبسط املسهلة أمخاساً تبلـد مخسـة وعشـرينأمخاسمخسها أربعة  

 .(5)ولزيد أربعة، والستة عشر الباقية لألربعة الباقني
بعـد إخـراج النصـيب،  أوصى إلنسـا  بنصـيب ابـن و ـزء مـن املـال  (6)]لو[:  آخر 

كمــا لــو أوصــى مــن لــه ثالثــة بنــني لزيــد بنصــيب أحــدهم، ولعمــرو بثلــث مــا يبقــى بعــده، 
 : (8)من الوصااي الدورية، ويف استخراجه طرب (7)وهي

وهـو أ  تقـدر املـال ثالثـة ونصـيباً جمهـواًل؛ ليكـو  لـه :  (9)أسهلها الطريقة العثمانيـة

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)للوصية(، واملثبت من)ز(. (1)
  أ(.63) (2)
 (.209 8( انظر: احلاوي الكبري)3)
 (.277( انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)4)
 (.278( انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)5)
 ما بني املعكوفني ساقط يف األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 يف)ز(: )وهو(. (7)
( مــن الطــرب: طريقـــة اجلــه وطريقـــة اخلطــهين، وطريقــة النـــدب، وطريــق احلشـــو، وطريقــة املقـــادير،  8)

ــة املطلــــب) ــة القيــــاس. انظــــر: هنايــ (،  156-155 7(، والعزيــــز شــــرح الــــوجيز)67 10وطريقــ
 (.221 6وروضة الطالبني)

(، وقـــال الرافعـــي "قـــال  74 10نســـبة اىل عثمـــا  بـــن أيب ربيعـــة البـــاهلي. انظـــر: هنايـــة املطلـــب)  (9)
األســتاذ أبــو منصــور: رمبــا مسيــت العثمانيــة؛ أل  عثمــا  بــن أيب ربيعــة البــاهلي كــا  يســتعملها"  
= 
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ثلث بعد قطع النصيب، فالنصيب اجملهول لزيد، ولعمرو سهم، يبقـى سـهما  تقسـمهما 
على ثالثة، يص كل مـنهم ثلثـي سـهم، فتبـني أ  النصـيب اجملهـول كـا  ثلثـي سـهم مثـل 

ألثــالث آحــاداً تبلــد نصــيب أحــد البنــني، مث تقــول املــال ثالثــة أســهم وثلثــا ســهم، تبســط ا
أحـــــد عشـــــر ســـــهماً، منهـــــا تصـــــو لزيـــــد ســـــهما ، ولعمـــــرو ثالثـــــة، ولكـــــل مـــــن البنـــــني 

 .(1)سهما 
أعطوا فـال ً مثـل نصـيب أحـد أوالدي إال ربـع املـال، ولـه ثالثـة بنـني؛ : قال:  آخر 

 : فتصو الوصية، ويف استخراجه طرب
بربـع املـال، فتجعـل املـال أ  يفىـل كـل واحـد مـن البنـني علـى املوصـى لـه :  أحدها

أربعـة أســهم، وتقــول يسـلم لكــل واحــد مـن البنــني ربــع املـال مــن  ــري مزامحـة، يبقــى واحــد 
ينقسم بني األوالد واملوصى لـه لكـل واحـد ربعـه، وينـزل املوصـى لـه منزلـة أحـدهم يف هـذا 

، للموصـى لـه منهـا سـهم، ولكـل ابـن مخسـة: الربع، فتبسط املسهلة أرابعاً تبلد ستة عشر
كل منهم بربع املال، فنذا ضم إليه ربع املـال صـار  (2)فما يف يد املوصى له أقل ةا يف يد
  (4) .(3)مثل نصيب أحدهم إال ربع املال

  

 
وقــال ابــن الرفعــة "رجــل يقــال لــه عثمــا  مــن أهــل البصــرة، وألجلــه تعــرف ابلعثمانيــة". انظــر:  

 (.279(، واملطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)156 7العزيز شرح الوجيز)
(، واملطلـــــب العـــــايل]حتقيق: حممـــــد  157 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)68 5( انظـــــر: التهـــــذيب)1)

 (.280-279اخلليفة[ يف)
 يف)ز(: تكرار)املوصى له أقل ةا يف يد(. (2)
 (.228 6(، وروضة الطالبني)163 7انظر: شرح الوجيز)( انظر:  3)
  ب(.63) (4)
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 يف الرجوع عن الوصية : (1) [الباب ]الثالث
، ويعــم ذلــك كــل تــهع (2)للموصــي الرجــوع عــن وصــيته وعــن بعىــها دو  )ولديــه(

ا، أو فـهعتقوا عبـدي، أوصـيت لزيـد بكـذا، أو إذا مـت فـهعطوه كـذ: كقولـهمعلق ابملوت،  
لكـــــن يف الرجـــــوع عـــــن التـــــدبري بصـــــريو الرجـــــوع خـــــالف  ا يف  ؛(4)(3)أو داري وقـــــف

  .(5)اببه
 . (7)يف مرض املوت فال رجوع فيها (6)وأما التهعات املنجزة

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)الثاين(، واملثبت من)ز(. (1)
 ما بني القوسني القراءة  ري قطعية (2)
: حـــبس مـــال ًكـــن االنتفـــاع بـــه مـــع بقـــاء عينـــه بقطـــع التصـــرف يف رقبتـــه علـــى مصـــرف  الوقـــف(  3)

 (.583 5(، وهناية احملتاج)94 6مباح. انظر: هناية احملتاج)
(، وتتمـة اإلابنـة]حتقيق: أًـن احلـريب[  124 4( ألهنا عقد تهع،   يتصل القبض به. انظـر: األم)4)

ــز شــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــوجيز)100 5(، والتهــــــــــــــــــذيب)301يف) ــة  257 7(، والعزيــــــــــــــــ (، وروضــــــــــــــــ
 (.94 6(، وهناية احملتاج)304 6الطالبني)

 ( من النص احملقق.110انظر: يف) (5)
 ألهنا تفيد امللك  جزا، وألهنا الزمة. وال ًلك املريض الرجوع فيها. (6)

يســـتواي  يف االعتبـــار مـــن الثلـــث، ويفرتقـــا  يف  ، واملعلقـــة ابملـــوت  والتهعــات املنجـــزة يف مـــرض املـــوت
 ثالثة أحكام.

 أحدها: أ  املنجز ًلك قبل املوت، واملعلق ال ًلك.
:  -الثــــاين: أ  املنجــــز يقــــدم األســــبق فاألســــبق، ويف املعلــــق: ال يقــــدم إال أ  يقيــــد، فيقــــول إذا مــــت

 : يتقدم األول.-فعبدي فال  حر، مث أعتقوا فال  لعبد آخر
 نه ال ًلك الرجوع عن املنجز، واوز الرجوع عن املعلق ابملوت.الثالث: أ

 (.136 6(، وروضة الطالبني)100 5انظر: التهذيب)
(، ومغـــ   304 6(، وروضــة الطــالبني)257 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)146 8انظــر: البيــا )  (7)

 (.112 4احملتاج)
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 : والرجوع أبمور 
ــو اللفــــ  : األول ــهصــــريو الرجــــوع، وهــ ــتعماله  ــــريه، كقولــ ــد ابســ : الــــذي ال يقصــ

نقىــت الوصــية، وأبطلتهــا، ورددهــا، ورفعتهــا، وقطعتهــا، ونســختها، ورجعــت عنهــا، يف 
 . (1)وهو لوارثي بعد موا، أو هو مرياث ع : معناها

 .(2)هو حرام على املوصى له فاملشهور أنه رجوع، وكذا حرمته عليه: ولو قال
 أنه ليس برجوع. : وفيه وجه

، ولــو سـدل عنهــا فهنكرهــا كــا  (4)(3)ولـو قــال هــو تـرك  فاألصــو أنــه لـيس برجــوع
 .(5)رجوعاً على املذهب، ولو قال ال أدري   يكن رجوعاً 

 .لتصرفات القولية املتىمنة للرجوعا: الثاين 
ــه ابلبيـــع أو اهلبـــة :منهوووا  ــع  (6) إزالـــة امللـــك عـــن املوصـــى بـ ــه ، (7)اإلقبـــاضمـ واعلـ
نفــذ هــذه التصــرفات، ولــو أو عوضــاً يف خلــع، وإبعتاقــه، وت (8)يف إجــارة أو أجــرة صــداقاً 

  .(10)  يتم البيع (9)[لو]عادت إىل ملكه   تعد الوصية قطعاً و
 

(، وهنايـة  304 6(، وروضة الطالبني)257 7الوجيز)(، والعزيز شرح 100 5( انظر: التهذيب)1)
 (.94 6احملتاج)

(، وروضــــــة  257 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)296 8(، والبيــــــا )100 5( انظــــــر: التهــــــذيب)2)
 (.94 6(، وهناية احملتاج)204 6الطالبني)

 (.64 3(، وأسىن املطلب)304 6(، وروضة الطالبني)258 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 3)
 (.100 5والوجه اآلخر: أنه رجوع؛ أل  الرتكة للورثة. انظر: التهذيب) (4)
(، وروضــــــــــة  257 7(، والعزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)329-328 11( انظــــــــــر: هنايــــــــــة املطلــــــــــب)5)

 (.64 3(، وأسىن املطلب)304 6الطالبني)
 (.  256(، والتعريفات يف)240  التنبيه يف): مليك عني بال عوض. انظر: حترير ألفااهلبة( 6)
ــو7) ــذلك دو  القــــبض، األصــ ــا رجـــــوع. انظــــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  ( وكــ (، وروضـــــة  259 7أهنــ

 (.95 6(، وهناية احملتاج)304 6الطالبني)
 يف)ز(: )أو إجارة يف أجرة(. (8)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (9)
(،  304 6(، وروضــــة الطــــالبني)259 7(، والعزيــــز شــــرح الــــوجيز)100 5انظــــر: التهــــذيب)  (10)

 (.95 06(، وهناية احملتاج64 3وأسىن املطلب)
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أ  إ  وقفنــا : ، وعــن األســتاذ أيب منصــور(1)وفســ/ يف زمــن خيــار اجمللــس فكــذلك 
أنه : ، وحكى القاضي عن األصحاب (2)يكو  رجوعاً يار ال زوال امللك على انقىاء اخل

 .(4)، وهذا رواه  ريه عن أيب إسحق(3)لو وهبه و  يقبل املوهوب له اهلبة يكو  رجوعاً 
 .(5)ولو وهبه و  يقبىه فهصو الوجهني أنه رجوع

 : أوجهولو كانت اهلبة فاسدة ففي كوهنا رجوعاً ثالثة  
  .(7)(6)إ  أقبض رجوعاً وإال فال:  لثها

، لكــن ســياب  (9)، وروى اإلمــام قــوالً أنــه لــيس برجــوع(8)وكتابــة املوصــى بــه رجــوع
ــود املبيـــــع  ــاخ الكتابـــــة كعـــ ــه، وانفســـ ــا إذا كانـــــت الوصـــــية بعتقـــ ــي أنـــــه فيمـــ ــه يقتىـــ كالمـــ

 . (10)ابإلقالة
  .(11)والتدبري رجوع على املنصويف

 
 ( انظر: املصادر السابقة.1)
 (.305 6(، وروضة الطالبني)259 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.267 12انظر: كفاية النبيه) (3)
 (.297 8(، والبيا )316انظر: التعليقة الكهى]حتقيق: دايرا سياك[ يف) (4)
 (.64 3(، وأسىن املطالب)259 7العزيز شرح الوجيز)و   (،100 5انظر: التهذيب) (5)
 (.267 12(، وكفاية النبيه)313 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
 والوجه األول: يكو  رجوعا قبض أو   يقبض. (7)

 (.313 8والثاين: ال يكو  رجوعا قبض أو   يقبض، لبقائه على ماله. انظر: احلاوي الكبري)
 (.64 3(، وأسىن املطالب)304 6(، وروضة الطالبني)259 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)8)
 (.327 19( انظر: هناية املطلب)9)
أيىـا، ويـرج    ( "ومنشـه الـرتدد أ  مقصـود الكتابـة العتـق327 19ألنه قال يف هنايـة املطلـب) (10)

عند  علـى هـذا الـرتدد مـا لـو علـق املـوىل عتـق املـدبر بصـفة، وقـد أطلـق األصـحاب كـو  ذلـك  
 رجوعا عن الوصية للغري".

 (304 6(، وروضة الطالبني)245 8(، وخمتصر املزين مع األم)118 4انظر: األم) (11)
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  إ  جعلناه تعليق عتق بصـفة كـا  رجوعـاً، وإ  جعلنـاه إ:  التقريبوعن صاحب  
 : وجها  (1)  وصية ففي كونه رجوعاً 

ــهلكــــــــــن يثبــــــــــت حــــــــــق التــــــــــدبري علــــــــــى  ؛ال: أحــــــــــدمها ــع  الوجــــــــ العبــــــــــد، يف مجيــــــــ
الوصــــــــــــية األوىل يف مجيعــــــــــــه، كمــــــــــــا لــــــــــــو أوصــــــــــــى بــــــــــــه لزيــــــــــــد مث  (2)ويبقــــــــــــى حصــــــــــــة

أوصــــــــــــــــى بــــــــــــــــه لعمــــــــــــــــرو، فيعتــــــــــــــــق نصــــــــــــــــفه ابلتــــــــــــــــدبري ويبقــــــــــــــــى نصــــــــــــــــفه موصــــــــــــــــى 
 .(4)(3)به

  .(5)قياس، لكنه خمالف ملا ذكر األئمةوهو متجه يف ال: قال اإلمام
نـه وصـية فهـو رجـوع، وكـذا إ  قلنـا إ  نـه تعليـق عتـق بصـفةٍ إ  قلنـا إ:  وقال املاوردي

قـال أبـو  ،وأ  الوصية ابلعتق تقدم على الوصية لردمي بغريه، وإ  قلنا ال تقدم فوجهـا 
ــحق ــو رجـــوع: إسـ ــال ، (6)هـ ــهيوقـ ــو علـــي الطـ ــفه مو : (7)أبـ ــو  نصـ ــفه يكـ ــه ونصـ ــى بـ صـ
 .(9)(8)مدبراً 

 
  أ(.64) (1)
 يف)ز(،)حق( (2)
 (.334 11انظر: هناية املطلب) (3)
 الوجه الثاين: أ  ذلك يكو  رجوعاً عن الوصية األوىل، فيثبت التدبري يف مجيع العبد.و  (4)

 (.334 11انظر: هناية املطلب)
 (.335-334 11( انظر: هناية املطلب)5)
 (.313 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
هــو: احلســن وقيــل احلســني بــن القاســم، أبــو علــي الطــهي، شــي/ الشــافعية، صــاحب اإلفصــاح،    (7)

من أصحاب الوجـوه، وصـنف احملـرر يف النظـر وهـو أول كتـاب صـنف يف اخلـالف اجملـرد، تفقـه  
علــى أع علــى بــن أع هريــرة وســكن بغــداد تــويف اــا ســنة مخســني وثالمثائــة. انظــر: ســري أعــالم  

 (.127(، وطبقات الشافعية: يف)280 3بقات الشافعية الكهى)(، وط 62 16النبالء)
بَّر( 8) : أي الذي علَّق سي ده عتقيه على موته، مّسى به أل  املوت دبر احليـاة ودبـر كـل شـيء مـا  املدي

   3لفقهيــــة )(، معجــــم املصــــطلحات واأللفــــا  ا244وراءه. انظــــر: حتريــــر ألفــــا  التنبيــــه يف )
244.) 

ــري)9) ــر: انظـــــر: احلـــــاوي الكبـــ (، وروضــــــة  259 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)313-312 8( انظـــ
= 
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 : أوصى به، فن  جعلنا التدبري وصية فوجها ولو دبر عبده مث  
  .(1)أنه رجوع: مهوراجلونسبه اإلمام إىل  :أحدمها
 . (2)ال، ونصفه مدبر، ونصفه موصى به: والثاين

وخصهما املاوردي مبا إذا   يقل العبـد الـذي دبرتـه لزيـد، وجـزم فيمـا إذا قـال ذلـك 
مها جاراي  فيما إذا أوصى بعتقه بعـد أ  أوصـى بـه، وفيمـا لـو أوصـى :  ع، وقالأبنه رجو 

 .(4)إ  جعلناه تعليقاً فالوصية ابطلة(3)[و]بعتقه مث وصى به، 
 فرعان
إذا أوصــى لزيــد بشــيء معــني، مث أوصــى بــه لعمــرو فاملــذهب املنصــويف أنــه : ألولا

ولــو أوصــى بــه لثالــث كــا  بينهمــا أثــال ً، ولـــو  ،لــيس برجــوع بــل يكــو  بينهمــا نصــفني
  .(5)أوصى به لرابع كا  بينهما أرابعاً وهكذا

 .(6)أنه رجوع: وفيه وجه
 ــالف مــا إذا أوصــى بــه هلمــا  ،لــو رد أحــدمها كــا  لرخــر الكــل: وعلــى املــذهب

 . (7)دفعة واحدة
 

 (.304 6الطالبني)
ــة املطلــــــــب)1) ــرح  335 11( انظــــــــر: هنايــــــ ــز شــــــ ــر: العزيــــــ ــي والنــــــــووي، انظــــــ ــه الرافعــــــ ــع بــــــ (، وقطــــــ

 (.194 12(، وروضة الطالبني)420 13الوجيز)
 (.269 12كفاية النبيه)(، و 335 11( انظر: هناية املطلب)2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.   (3)
(، وروضـــــــــــــــة  420 13(، العزيـــــــــــــــز شـــــــــــــــرح الـــــــــــــــوجيز)313 8انظـــــــــــــــر: احلـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــري)  (4)

 (.194 12الطالبني)
(، والعزيــــــــــز شــــــــــرح  309 8(، احلــــــــــاوي الكبــــــــــري)245 8انظــــــــــر: خمتصــــــــــر املــــــــــزين مــــــــــع األم)  (5)

ــالبني)360 7الــــــــــــوجيز) ــة الطــــــــــ ــة  64 3(، وأســــــــــــىن املطالــــــــــــب)305 6(، وروضــــــــــ (، وحتفــــــــــ
 (.78 7احملتاج)

كمــا لــو قــال: أوصــيت مبــا أصــيت بــه لفــال ، ومبــا لــو وهــب مالــه مــن واحــد مث وهبــه مــن آخــر.    (6)
 (.633: أًن احلريب[ يف)انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق

اذا أوصــى بـــه هلمـــا دفعــة واحـــدة ال يكـــو  للقابــل إال النصـــف؛ ألنـــه   يوجــب لكـــل واحـــد إال    (7)
ــذيب) ــر: التهـــــــــــ ــرح الـــــــــــــوجيز)101 5نصـــــــــــــفه. انظـــــــــــ ــز شـــــــــــ ــة  260 7(، والعزيـــــــــــ (، وروضـــــــــــ

= 
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وثلثــه للثــاين، فــن  رد ولــو أوصــى بــه لواحــد وبنصــفه آلخــر؛ فــن  قــبال فثلثــاه لــألول 
 .(1)األول فنصفه للثاين، وإ  رده الثاين فجميعه لألول

ولــو أوصــى  اريــة حامــل لزيــد وةملهــا لعمــرو، أو قــدم الوصــية ابحلمــل فاجلاريــة  
 .(2)للموصى له اا، واحلمل مشرتك بينهما، قاله املاوردي

ــه  ــدم أ  يف تبعيتــــــــ ــن تقــــــــ ــالبيع، لكــــــــ ــية كــــــــ ــه يف الوصــــــــ ــع أمــــــــ ــه يتبــــــــ ــه أبنــــــــ ووجهــــــــ
 . (5)؛ فن  قلنا ال يتبع اختص به املوصى له(4)هنا خالفاً  (3)[هلا]

آلخـر؛ اخـتص زيـد  (6) تهـا والفـصيي نِ بْ ولو أوصى بدار أو خـا  لزيـد، مث أوصـى أبي  
 . (7)ابلدار واخلا  وكانت األبنية والفص بينهما

فعــن  ،ولــو أوصــى لــه بــدار، مث أوصــى آلخــر بســكناها، أو بعبــد مث آلخــر  دمتــه
 .(8)األستاذ أيب منصور أنه حكى أ  الرقبة لألول واملنفعة للثاين

 .(10) يف املنفعة كما يف الفص (9)  يشرتكاوكا  اوز أ  : قال الرافعي
 . (11)وكل هذا على املذهب يف أ  الوصية الثانية ليست برجوع

 
 (.64 3(، وأسىن املطالب)306-305 6الطالبني)

ــذيب)  (1) ــر: التهـــ ــوجيز)101 5انظـــ ــز شـــــرح الـــ ــالبني)260 7(، والعزيـــ ــة الطـــ -305 6(، وروضـــ
306.) 

 (.265 12(، وكفاية النبيه)310 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 ما بني املعكوفني ساقط يف األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 ( من النص احملقق.69انظر: يف) (4)
 (.307( انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)5)
ـــة و ريهـــا، ومســـي بـــذلك ألنـــه لـــيس مـــن نفـــس  الفـــص  (6) : مـــا يركـــب يف اخلـــا  مـــن احلجـــارة الكًر

(، واملعجــم  66 7(، ولســا  العــرب)440 4انظــر: مقــاييس اللغــة)اخلــا ؛ بــل هــو ملصــق بــه.  
 ( مادة)فص(.691 2الوسيط)

 (.265 12(، وكفاية النبيه)306 6(، وروضة الطالبني)261 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)7)
 (.306 6(، وروضة الطالبني)261 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)8)
  ب(.64) (9)
 (.261 7يز)( انظر: العزيز شرح الوج10)
(،  64 3(، وأســىن املطالــب)305 6(، وروضـة الطــالبني)360 7( انظـر: العزيــز شــرح الــوجيز)11)

= 
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مـا أوصـيت بـه : ولو ذكر املوصي يف وصـيته الثانيـة مـا يـدل علـى رجوعـه أب  قـال 
لزيد أو الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو أو جعلتـه لعمـرو أو هـو لعمـرو، أو 

أوصيت لك ابلعبد الذي أوصيت به لزيد؛ كا  رجوعاً سواء كا  املوصى بـه معينـاً :  قال
  .(1)أو جزءاً شائعاً 

 .(2)كالوكالة  ليس برجوع، واتبعه عليه بعض األصحاب : وقال املزين
 . (3)لثاين على أ  املوصي أراد الرجوعوليس لألول إحالف ا: قال املاوردي

ولو أوصى مبـا هـو رجـوع كـالبيع واإلعتـاب والكتابـة واهلبـة واإلقبـاض فاملشـهور أنـه  
  .(4)رجوع

فعلــى هــذا يعتــق نصــفه ، لــيس برجــوع، بــل يكــو  بينهمــا: (5)وقــال ابــن أيب هريــرة
 .(6)ويكاتب نصفه ويوهب نصفه

 
 (.78 7وحتفة احملتاج)

(، وروضـــــة  261 7(، والعزيــــز شـــــرح الـــــوجيز)101 5(، والتهـــــذيب)477 4( انظــــر: الوســـــيط)1)
 (.306 6الطالبني)

وقـــد حكـــاه املـــاوردي عـــن املـــزين يف    (،308انظـــر: املطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــد اخلليفـــة[ يف)  (2)
ــاء)310 8احلـــاوي الكبـــري) ــال الشاشـــي يف حليـــة العلمـ ــر  132 6(، والقفـ (، والـــذي يف خمتصـ

(" ولـو قـال العبـد الـذي أوصـيت بـه لفـال  أو  245 8املزين أنه رجوع حيث قال يف املختصر)
 ".قد أوصيت ابلذي أوصيت به لفال  لفال  كا  هذا رجوعا عن األول إىل اآلخر

 (.311 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
(،  266 12(، وكفايـــة النبيـــه)307 6(،وروضـــة الطـــالبني)262 7( انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز)4)

 (.64 3وأسىن املطالب)
هو: احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، أبو علي، البغدادي، املعروف اببن أيب هريرة، أحـد أئمـة   (5)

قــه اببــن ســريج، شــرح خمتصــر املــزين، وةــن أخــذ عنــه: أبــو  الشــافعية ومــن أصــحاب الوجــوه، تف
ــافعية   ــة. انظـــــر: طبقـــــات الشـــ ــنة مخـــــس وأربعـــــني وثالمثائـــ علـــــي الطـــــهي والـــــدارقط ، تـــــويف ســـ

 (127(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة يف)256 3الكهى)
 (.  113 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
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علــى قــدر احملــاابة يف الــثمن إ  كانــت، فــن  كانــت ويف مســهلة البيــع يكــو  بينهمــا 
بنصــف مثنــه صــار كهنــه أوصــى بنصــفه للمشــرتي فيكــو  بينهمــا أثــال ً، وإ  كانــت بثلــث 

 .(1)مثنه كانت بينهما أرابعاً 
 : (2)والوصية ثالثة أضرب  

 أال يعني مبيعاً منه، وهي ابطلة وللورثة إمساكه. : أحدها
 أ  يوصي ببيعه من زيد مبحاابة؛ فهي صحيحة. : و نيها

ــري حمـــــــــــاابة: و لثهـــــــــــا ؛ ففـــــــــــي صــــــــــــحتها (3)أ  يوصـــــــــــي ببيعـــــــــــه منـــــــــــه مــــــــــــن  ـــــــــ
 . (5)، والوصية به رجوع يف األضرب الثالثة(4)وجها 
، وفيــه وجــه أ  العتــق (6)كــذلك ولــو أوصــى بعتقــه مث بــه لزيــد فالقيــاس أ  احلكــم   

  .(7)يقدم وتبطل الوصية الثانية
وتعليق العتق رجوع، ولو أقر ةرية العبد الذي أوصى بـه أصـالة أو إبعتـاب أو أبنـه 

 . (8)مغصوب بطلت الوصية

 
 (.268 12(، وكفاية النبيه)312 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 أي يف حالة إذا أوصى أ  يباع بعد موته. (2)
وال يذكر قدر مثنه الذي يباع عليه به، فهو بذلك مبطل لوصـيته األوىل، ويف صـحة وصـية بيعـه   (3)

 (.312 8على زيد وجها . انظر: احلاوي الكبري)
أحــدمها: ابطلــة ألنــه   يــنص علــى مثــن تكــو  احملــاابة فيــه وصــية، ويكــو  اخليــار للورثــة يف بيعــه    (4)

 وإمساكه.
ة ألهنــا تتىــمن قصــد مليكــه إايه ويبــاع عليــه بــثمن مثلــه إ  اشــرتاه.  والوجــه الثــاين: أ  الوصــية جــائز 

 (.312 8انظر: احلاوي الكبري)
 (.312 8انظر: احلاوي الكبري) (5)
 ( أي أنه يصرف إىل املوصى له على األول، وأ  ينصف على الثاين.6)
 (.269 12)(، وكفاية النبيه305 6(، وروضة الطالبني)259 7( انظر: العزيز شرح الوجيز)7)
ــرح الــــــــــوجيز)  (8) ــز شــــــــ ــر: العزيــــــــ ــالبني)260-259 7انظــــــــ ــة الطــــــــ ــة  305 6(، وروضــــــــ (، وكفايــــــــ

 (.269 12النبيه)
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، ولـو (1)ولو أوصى بشيء لزيـد، مث قـال بيعـوه واصـرفوا مثنـه إىل الفقـراء فهـو رجـوع
بيع وقسم  ،مثنه إىل الرقاب، مث أوصى ببيعه وصرف مثنه إىل ]الفقراءأوصى ببيعه وصرف  

 . (2)مثنه بني الطائفتني نصفني
إىل املســاكني كــا  رجوعــاً  (3)ولــو أوصــى بــه للفقــراء مث أوصــى ببيعــه وصــرف مثنــه[

 .(4)ويتص الثمن ابملساكني
 :  الفرع الثاين

مبــــا يزيــــل امللــــك كــــالبيع واهلبــــة أوصــــى لزيــــد بثلــــث مالــــه، مث تصــــرف يف مالــــه كلــــه 
واإلعتاب   يكـن ذلـك رجوعـاً، وكـذلك لـو هلـك مجيعـه ال تبطـل الوصـية؛ لتعلـق الوصـية 

  .(5)ابملوجود عند املوت قل أو كثر
مــال بطلــت، وال  (7)عتــه بيــوم الوصــية حــا لــو   يكــن لــهأ  املــال م (6)وفيــه وجــه

  (9) .(8)حق له فيما لدد فتبطل
  .مقدمات األمور املشعرة ابلرجوع: السبب الثاين

 
 (.261 7(، والعزيز شرح الوجيز)101 5انظر: التهذيب)( 1)
 (.269 12(، وكفاية النبيه)261 7انظر: العزيز شرح الوجيز)( 2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 (.65 3(، وأسىن املطالب)269 12انظر: كفاية النبيه)( 4)
(،  306 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)261 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)101 5انظـــــر: التهـــــذيب)(  5)

 (.95 6(، وهناية احملتاج)65 3وأسىن املطالب)
 )وجه( ساقط من)ز(.  (6)
 : )له(. ليس يف)ز( (7)
 (.  196 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
  أ(.65) (9)
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، والوجهـــــا   (2)(1)عـــــرض املوصـــــى بـــــه علـــــى البيـــــع، وهـــــو رجـــــوع صـــــحيو: منهوووووا
  .(3)كالوجهني يف التوكيل يف بيعه

ظـاهراً وابطنـاً؟ فلو قـال نسـيت اإليصـاء بـه فهـل نقـول بطلـت الوصـية :  قال اإلمام
 .(4)أو ظاهراً فقط؟ فيه احتمال

 : ، ويف كونه رجوعاً ثالثة أوجه(5)رهنه: ومنها 
 .(6)أنه رجوع: أظهرها
  .(8)(7)أنه إ  اتصل به إقباض كا  رجوعاً وإال فال: و لثها

  .(9)فن  جعلناه رجوعاً كا  إاابه رجوعاً وإ    يرتتب عليه قبول

 
 يف)ز(: )الصحيو(. (1)
ــة الكهى]حتقيــــــــق: دايرا ســــــــياك[ يف)  (2) ــر: التعليقــــــ ــة املطلــــــــب)316انظــــــ (،  330 11(، وهنايــــــ

ــا ) ــوو   عنـــــد الرافعــــي  (، وهــــو األظهــــر297 8والبيــ ــد النـــــووي. انظــــر: العزيــــز شـــــرح    األصــ عنــ
 (.307 6(، وروضة الطالبني)362 7الوجيز)

 حكى املاوردي يف عرض املوصى به على البيع يف كونه رجوعاً وجها :   (3)
 أحدمها: يكو  رجوعا يف الوصية، أل  تعريىه للبيع دليل على قصده للرجوع

(.  312 8يف الوصـــية لبقائهـــا علـــى ملكـــه. انظـــر: احلـــاوي الكبـــري)  والوجـــه الثـــاين: ال يكـــو  رجوعـــا
( "العرض على املبيـع؛ فيـه وجهـا ؛ كـالوجهني يف  262 7وقال الرافعي يف العزيز شرح الوجيز)

 أنه رجوع". التوكيل ابلبيع، واألظهر
 .(332 11هناية املطلب)  انظر:( 4)
ْيٍن يحْستـيْوىفي منها عند تـيعيذ ِر وفائه. انظـر: حتفـة احملتـاج)الرهن( 5) (،  50 5: جيْعلح عينْيِ ماٍل وثيقيًة ِبدي

 (.234 4وهناية احملتاج)
 عن العرض على البيع.  املرهو  يف الدين، فال ينحط الرهنبيعح  ( أل  مقصود الرهن6)

(،وروضــــــة  259 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)297 8(، البيــــــا )330 11انظـــــر: هنايــــــة املطلــــــب )
 (.307 6الطالبني)

 (.314 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
(، والعزيـــز  314 8أقـــبض أو   يقـــبض. انظـــر: احلـــاوي الكبـــري)( الوجـــه الثـــاين: ال يكـــو  رجوعـــا  8)

 (.259 7شرح الوجيز)
 (.307 6(، وروضة الطالبني)262 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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 .(1) على اهلبةوكذا العرض 
ــنعة،   وأمـــــــــــــــا تـــــــــــــــزويج العبـــــــــــــــد واألمـــــــــــــــة املوصـــــــــــــــى امـــــــــــــــا، وتعليمهمـــــــــــــــا صـــــــــــــ

ــا ــتخدامهما، واإلذ  هلمـــــــــــــــا يف التجـــــــــــــــارة، وإجـــــــــــــــارة املوصـــــــــــــــى (2)وختاهنمـــــــــــــ ، واســـــــــــــ
ــه ــه، وإعارتـــــــ ــيس (3)بـــــــ ــو ذلـــــــــك فلـــــــ ــله وحنـــــــ ــبس الثـــــــــوب و ســـــــ ــة، ولـــــــ ، وركـــــــــوب الدابـــــــ

ــوع ــبس، (4)برجــــــــــ ــال القفــــــــــــال يف اللــــــــــ ــاً : وقــــــــــ ــل أ  يكــــــــــــو  رجوعــــــــــ قــــــــــــال ، (5) تمــــــــــ
  .(6)وهو املذهب عندي: الروايين

قبل انقىاء مدة اإلجارة فاإلجـارة ةاهلـا، وكـه  املوصـي رجـع   ولو مات املوصى له
بقـاء  (8)[مـدة]وكـذا إذا زوجهـا يكـو  رجوعـاً يف منـافع البىـع ، (7)يف منافعـه تلـك املـدة

الزوجيــــة، واملهــــر لــــه، ولــــيس للموصــــى لــــه فســــ/ النكــــاح، ومهــــر زوجــــة العبــــد ونفقتــــه يف  
 . (9)كسبه

 
ــة  (1) ــو  اهلبـــ ــاً علـــــى األصـــ ــوع أيىـــ ــدو  قـــــبض رجـــ ــداً، وبـــ ــوالً واحـــ ــوع قـــ ــع القـــــبض رجـــ . انظـــــر:  مـــ

 (.  304 6(، وروضة الطالبني)259 7(، والعزيز شرح الوجيز)100 5التهذيب)
يف حــق الرجــل: قطــع جلــدة القلفــة، ويف حــق املــرأة،   موضــع القطــع مــن الــذكر واالنثــى. اخلتــا :  (2)

ــى الفـــرج ــة مشـــرفة علـ ــة  238 4. انظـــر: العـــني)قطـــع بعـــض جلـــدة عاليـ ــاء  (، ومعجـــم لغـ الفقهـ
 (193يف)

: من العارية: هي اسم ملا يعار وللعقد املتىمن إلابحـة االنتفـاع مبـا  ـل االنتفـاع بـه مـع  اإلعارة (3)
ــاج) ــريده. انظــــــــر: حتفــــــــة احملتــــــ ــه لــــــ ــاء عينــــــ ــاج)409 5بقــــــ ــة  313 3(، ومغــــــــ  احملتــــــ (، وهنايــــــ

 (.117 5احملتاج)
(، وروضــــــة  262 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)298 8(، والبيــــــا )101 5انظــــــر: التهــــــذيب)  (4)

 (.310 6الطالبني)
 (.272 12انظر: كفاية النبيه) (5)
 (.272 12انظر: كفاية النبيه) (6)
ــذيب)314 8انظـــــر: احلـــــاوي الكبــــــري)  (7) (،  263 7(، والعزيــــــز شـــــرح الــــــوجيز)102 5(، والتهـــ

 (.309 6وروضة الطالبني)
 ما بني املعكوفني ساقط يف األصل، واملثبت من)ز(. (8)
 (.314 8انظر: احلاوي الكبري) (9)
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 : ويف وطء املوصي اجلارية املوصى اا ثالثة أوجه
 .(1)أنه ليس برجوع: أصحها

ــا البــــــن احلــــــداد ــه إ  أنــــــزل: و لثهــــ ــاً وإال فــــــال  (2)أنــــ ــا  رجوعــــ ــزم (3)كــــ ــه جــــ ، وبــــ
 .(5)(4)الفوراين
ولو أوصى مبنفعة داره سنة مث أّجرها؛ فن  انقىت املدة قبـل موتـه فالوصـية ةاهلـا  

 : وإ  مات قبل انقىائها فوجها ، (6)وللموصى له منفعة سنة
ــا ــن  انقىـــــــــت مـــــــــدة : أرجحهمـــــــ ــر، فـــــــ ــه ينظـــــــ ــنة أنـــــــ ــل مىـــــــــي ســـــــ ــارة قبـــــــ اإلجـــــــ

مــــــــــن يــــــــــوم املــــــــــوت؛ فمنفعــــــــــة بقيــــــــــة الســــــــــنة للموصــــــــــى لــــــــــه وتبطــــــــــل الوصــــــــــية فيمــــــــــا 
 . (7)مىى، وإ    تنقض إال بعد مىي سنة من املوت بطلت الوصية

 .(8)جارةأنه يستهنف للموصى له سنة من حني انقىاء مدة اإل: والثاين
 . (9)وجب أال ايء اخلالف: قال الرافعي ،فن  كا  املوصي قيد ابلسنة األوىل

 
(،  270 12(، وكفايــة النبيــه)310 6(، وروضــة الطــالبني)262 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (1)

 (.79 7وحتفة احملتاج)
 أي يف الفرج و  يعزل. (2)
 (.262 7(، والعزيز شرح الوجيز)161انظر: املسائل املولدات يف) (3)
  ب(.222انظر: اإلابنة يف)ل (4)
(، واملطلـب العـايل]حتقيق:  336 11ظر: هناية املطلـب)الوجه الثاين: أ  نفس الوطء رجوع. ان (5)

 (.323حممد اخلليفة[ يف)
(، وحتفـــة  309 6(، وروضـــة الطـــالبني)263 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)302 8انظـــر: البيـــا )  (6)

 (.79 7احملتاج)
(،  270 12(، وكفايــة النبيــه)309 6(، وروضــة الطــالبني)263 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (7)

 (.79 7تاج)وحتفة احمل
 (.314 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
 (.263 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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ــية الـــــــــــوجهني أ  يقـــــــــــال ــوارث بـــــــــــال عـــــــــــذر فعلـــــــــــى : مث قىـــــــــ ــلم الـــــــــ لـــــــــــو   يســـــــــ
 .(1)الوجه األول يغرم قيمة املنفعة، وعلى الثاين يسلم له سنة أخرى

سنة مـن السـنني و  ملا تقدم أنه لو أوصى  دمة عبده  (2) وما ذكروه هنا خمالف 
ــنني بقولــــه مــــن : يعــــني ــا إذا وصــــف الســ ــوارث، إال أ  يقــــال أ  ذلــــك فيمــ أ  التعيــــني للــ
 .(3)السنني

 .التصرفات الفعلية املبطلة اسم املوصص به: القسم الرابع
فـــــــنذا أوصـــــــى بقطـــــــن فغزلـــــــه، أو  ـــــــزل فنســـــــجه، أو حنطـــــــة فطحنهـــــــا، أو احـــــــذ 

أو بـــــــذرها، أو بـــــــدقيق فعجنـــــــه، أو  (4)ســـــــويقاً منهـــــــا نشـــــــاً، أو قالهـــــــا، أو احـــــــذ منهـــــــا 
، (6)أنـــــه لـــــيس برجـــــوع: ويف نســـــج الغـــــزل وجـــــه، (5)بعجـــــني فخبـــــزه كـــــا  ذلـــــك رجوعـــــاً 

 . (8)مث ضراا دراهم (7)واراي  فيما إذا أوصى بنقرة
  

 
 (.309 6(، وروضة الطالبني)263 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
  ب(.65) (2)
ــة[ يف)  (3) ــد اخلليفـ ــة يف املطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـ ــن الرفعـ ــال ابـ ــا  327قـ ــم مـ ( " و  أر يف كالمهـ

 تقدأ، ويف داللته شيء".يدل على ذلك إال ال
الســبق الفــ .    املقــل احلــ ، والســويق  والشــعري. ويقــال: الســويق  : مــا يتخــذ مــن احلنطــةالســويق(  4)

(،  480 25(، واتج العـروس)170 10مسي بذلك النسـياقه يف احْللـق. انظـر: لسـا  العـرب)
 ( مادة)سوب(.465 1واملعجم الوسيط يف)

(، واحلـــــــــــــــاوي  245 8(، وخمتصـــــــــــــــر املـــــــــــــــزين مـــــــــــــــع األم)124 4انظـــــــــــــــر: األم للشـــــــــــــــافعي )  (5)
ــري) (، وهنايـــــــة  307 6(، وروضـــــــة الطـــــــالبني)263 7(، والعزيـــــــز شـــــــرح الــــــوجيز)316 8الكبــــ
 (.96 6احملتاج)

(، وكفايــــة  320أل  ذلــــك ال يزيــــل االســــم. انظــــر: التعليقــــة الكهى]حتقيــــق: دايرا ســــياك[ يف)  (6)
 (.271 12النبيه)

(  229 5: هي القطعة املذابـة مـن الـذهب والفىـة، وهـي السـبيكة. انظـر: لسـا  العـرب)النقرة (7)
 (.276 14(، واتج العروس)243مادة)نقر(، وحترير ألفا  التنبيه يف)

ــم النقـــرة  (8) ــر: احلـــاوي الكبـــري)  أل  اســـم الغـــزل ابب، واسـ (،  316 8ابب بعـــد ضـــراا دراهـــم. انظـ
 (.271 12(، كفاية النبيه)320والتعليقة الكهى]حتقيق: دايرا سياك[ يف)
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ــق العبـــــــــــــادي اـــــــــــــذه الصــــــــــــــور مـــــــــــــا إذا أوصـــــــــــــى  لـــــــــــــد فدبغــــــــــــــه، أو  (1)وأحلـــــــــــ
 . (2)ببيض فهحىنه الدجاج

، أو هح ري ميَّ ، أو برطب فجففه وي (4)، أو بلحم فقدده(3) ولو أوصى  بز مث جعله فتيتاً 
بعنب فجففه فصار زبيباً، أو بثوب فقطعـه قميصـاً، أو  شـب فاحـذ منـه ابابً ففـي كونـه 

 .(5)رجوعاً وجها 
األشـبه فيمـا عـدا تتمـر الرطـب وتقديـد اللحـم أنـه رجـوع وفيهمـا أنـه   الرافعيوجعل  
  .(6)ليس برجوع

 . (7)وجعل العنب زبيباً كجعل الرطب مراً، وقطع به فيهما املاوردي

 
: هو حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن عبـد هللا بـن عبـاد اهلـروي اإلمـام اجلليـل القاضـي أبـو  العبادي (1)

املبســـوط وكتـــاب اهلـــادي    عاصـــم العبـــادي كـــا  إمامـــا جلـــيال حافظـــا للمـــذهب، صـــنف كتـــاب
ــه   ــه بـ ــدققا، تفقـ ــا مـ ــا حمققـ ــا  إمامـ ــري ذلـــك، كـ ــاء، و ـ ــات الفقهـ ــاب طبقـ ــزايدات وكتـ ــاب الـ وكتـ
القاضي أبو سعد اهلروي، و ريه. تويف سـنة مثـا  ومخسـني وأربعمائـة. انظـر: سـري أعـالم النـبالء  

ة  (، وطبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهب104 4(، وطبقــات الشــافعية الكــهى )180 18)
 (.232يف )

(، مث قـــال الرافعـــي "ولـــك أ   307 6(، وروضـــة الطـــالبني)264 7انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (2)
ــا  إىل أ    ــذا اإلحىــ ــم، وكــ ــاء االســ ــا؛ لبقــ ــدبد رجوعــ ــاس املعــــىن األول أال يكــــو  الــ ــول: قيــ تقــ

 يتفرخ".
مفتـــــوت إال أهنـــــم خصـــــوا اخلبـــــز املفتـــــوت. انظـــــر:  : الفـــــت الكســـــر. الفتيـــــت كـــــل شـــــيء  فتيتـــــاً   (3)

 (.277( مادة)فت( وحترير ألفا  التنبيه يف)109 8العني)
: اللحــم املشـــرر الــذي قطــع وشـــرر. واملقــدد اململــوح اجملفـــف يف الشــمس. انظــر: لســـا   القديــد (  4)

 ( مادة)قدد(.16 9العروس)(، واتج  344 3العرب)
 ( األول: أنه رجوع؛ إلشعاره ابلصرف عن الوصية.5)

، أو  أنـه رجـوع، فيمـا إذا أوصـى  بـز فجعلـه فتيتـاً   األص والثاين: ال؛ ألنه   يبطل االسم ابلكلية. و
(،  264 7بثـــوب فقطـــع منـــه قميصـــاً، أو  شـــب فاحـــذ منـــه ابابً. انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز)

 (.  96 6(، وهناية احملتاج)66 3(، وأسىن املطالب)308-307 6وروضة الطالبني)
 (.307 6(، وروضة الطالبني)265-264 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 (.317 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
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 .(1)ولو طب/ اللحم املوصى به أو شواه فهو رجوع
 .(3)وجه أنه ليس برجوع (2)ويف الشي

  .(5)اخلبز رجوع (4)وثرد
، وأمــا قصــره؛ فــن  قلنــا القصــارة أثــر حمــض   (6)وكــذا صــبد الثــوب علــى الصــحيو

يكن رجوعاً، فن  قلنا عني فهو كما لو صبغه، ولو أوصى بثوب مفصـل فخاطـه   يكـن 
 .(7)رجوعاً 

ــاً  ــر دبســـــــ ــن التمـــــــ ــذ مـــــــ ــو احـــــــ ــو   (8)ولـــــــ ــرياً أو مـــــــــن الزيتـــــــ أو مـــــــــن العنـــــــــب عصـــــــ
كـــــــــا  رجوعـــــــــاً، وكـــــــــذا لـــــــــو عمـــــــــل الـــــــــدراهم   (10)شـــــــــريجاً  (9)زيتـــــــــاً أو مـــــــــن السمســـــــــم

 .(11)حلياً 
 . (12)إذا أوصى بدار دخل يف الوصية ما يدخل يف بيعها وفاقاً وخالفاً  

 
 (.63 3(، وأسىن املطالب)307 6(، وروضة الطالبني)264 7ظر: العزيز شرح الوجيز)ان (1)
 أي الشواء. (2)
 (.271 12(، وكفاية النبيه)316 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
فهـو ثريـد ومثـرود، وأصـل  : الفت، ثـرده يثـرده ثـردا، فهـو ثريـد. وثـردت اخلبـز ثـردا: كسـرته،  الثرد (4)

ــد. انظـــر: هــــذيب    الثـــرد ــريه: ثريـ ــدر و ـ اهلشـــم، ومنـــه قيـــل ملــــا يهشـــم مـــن اخلبـــز ويبـــل مبــــاء القـ
 ( مادة)ثرد(.102 3(، ولسا  العرب)63 14اللغة)

 (.307 6(، وروضة الطالبني)264 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
(، وروضــــــــــــــــة  266-264 7(، والعزيــــــــــــــــز شــــــــــــــــرح الــــــــــــــــوجيز)102 5تهــــــــــــــــذيب)انظــــــــــــــــر: ال  (6)

 (.  308-307 6الطالبني)
 .(308 6(، وروضة الطالبني)266 7(، والعزيز شرح الوجيز)338 11انظر: هناية املطلب) (7)
 (.259 12اللغة)(، وهذيب  231 7: عصارة الرطب والتمر. انظر: العني)الدبس (8)
 يف)ز(: كلمة حنو)السريج(. (9)
ــريج  (10) ــا  العـــرب)الشـ ــت السمســــم. انظـــر: لسـ (،  371 19(، واتج العــــروس)320 7: هـــو زيـ

 (.502واملعجم الوسيط يف)
 (.317-316 8انظر: احلاوي الكبري) (11)
 (.276 8(، واحلاوي الكبري)244 8انظر: خمتصر املزين مع األم) (12)
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ــجار دو  الـــــــزرع ــل فيهــــــا األشــــ ــجار وزرع دخــــ ، (1)ولــــــو أوصــــــى أبرض فيهــــــا أشــــ
ــو كــــــا  علــــــى النخــــــل : املــــــاورديقــــــال  ــا (2)طلــــــع  ــــــري مــــــؤبرفلــــ ــا   ففــــــي دخوهلــــ وجهــــ

 . (3) خمرجا  من دخوله يف الرهن
ــدب عليهـــــــــــا اســـــــــــم   ــن  صـــــــــــارت ةيـــــــــــث ال يصـــــــــ ــو اهنـــــــــــدمت الـــــــــــدار؛ فـــــــــ ولـــــــــ

أو بنفســـــــــــــها، فـــــــــــــن  كـــــــــــــا   نمـــــــــــــا أ  يكـــــــــــــو  اهنـــــــــــــدامها اـــــــــــــدم املوصـــــــــــــيالـــــــــــــدار؛ ف
ــاً  ــا  رجوعــــــــــ ــة، (4)ادمــــــــــــه كــــــــــ ــا تبقــــــــــــى يف العرصــــــــــ ــه أهنــــــــــ ــن  ، (6)(5) وفيــــــــــــه وجــــــــــ فــــــــــ

 : اهندمت الدار بنفسها فثالثة أوجه
 . (10)(9)صاحب التنبيه (8)  ، واختاره(7)تبطل، وجزم به القاضي: أحدها
 .(11)وهو األظهر عند الغزايل ،ال: والثاين

 
 (.276 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
النخـل: هـو وضـع شـيء مـن طلـع الـذكور يف طلـع اإل ث. ويسـمى التلقـيو. انظـر: حتريـر  أتبري  (2)

 (492 2(، ومغ  احملتاج)217ألفا  التنبيه يف)
 أحدمها: يدخل كالبيع. (3)

 (.277-276 8والثاين: ال يدخل خلروجه عن االسم وإ  كا  متصال. انظر: احلاوي الكبري)
(، وروضــــــة  265 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)96 5(، والتهــــــذيب)362 2انظــــــر: املهــــــذب)  (4)

 (.308 6الطالبني)
: هي كل بقعة بني الدور واسعة، ليس فيها بناء، وعرصة الدار: وسطها. وقيـل: هـو مـا  العرصة (5)

ــ ــبيا  فيهـ ــرتاض الصـ ــذلك العـ ــه، مسيـــت بـ ــاء فيـ ــة)ال بنـ ــذيب اللغـ ــر: هـ (، واحملكـــم  15 2ا. انظـ
(  29   18(، واتج العـــــــروس)623(، والقـــــــاموس احملـــــــيط يف)432 1واحملـــــــيط األعظـــــــم يف)

 مادة)عريف(.
 (265 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
(. وجـزم بـه كـذلك القاضـي أبـو الطيــب  342انظـر: املطلـب العـايل]حتقيق: حممـد اخلليفـة[ يف)  (7)

(،  270الطـــــــــــهي وابـــــــــــن الصـــــــــــبا . انظـــــــــــر: التعليقـــــــــــة الكهى]حتقيـــــــــــق: دايرا ســـــــــــياك[ يف)
 (.942والشامل]حتقيق: عمر املبطي[يف)

  أ(.66) (8)
ــراهيم بــــــن علــــــي الشــــــريازي. وقــــــد    (9) ــو إســــــحاب إبــــ ــه هــــــو: أبــــ تقــــــدمت ترمجتــــــه  وصــــــاحب التنبيــــ

 (.5959يف)
 (.  362 2) انظر: املهذب (10)
 (.  957( انظر: البسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف)11)
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، ورواه بعىـــــــهم عـــــــن (2) دو  العرصـــــــة (1) أهنـــــــا تبطـــــــل يف الـــــــنقض: اموأصـــــــحه
 . (4)، وضعفه ابن الصبا (3)النص

اهنـدم بعىـها و  وبىن املاوردي اخلالف يف النقض ]على الوجهني اآلتيـني فيمـا إذا 
 .(6)(5)يزل عنها اسم الدار هل تبقى الوصية يف النقض؟[

، (7)وإ  كــا  االهنــدام ةيــث ال يبطــل اســم الــدار بقيــت الوصــية يف البــاقي ةالــه 
 : وجها ل واملنفصويف النقض 

ــور ــال اجلمهـ ــه قـ ــنص وبـ ــاهر الـ ــل: ظـ ــا تبطـ ــوجهني (8)أهنـ ــى الـ ــي علـ ــا القاضـ ، وبنامهـ

 
( مــــادة)نقض( وحتريــــر  269 8: اســــم البنــــاء املنقــــوض إذا هــــدم. انظــــر: هــــذيب اللغــــة)الــــنقض  (1)

 (.91 19(، واتج العروس)277ألفا  النبيه يف)
 (.66 3(، وأسىن املطالب)308 6(، وروضة الطالبني)265 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
(، وأســــــــىن  308 6(، وروضــــــــة الطــــــــالبني)277 8(، واحلــــــــاوي الكبــــــــري)111 4انظــــــــر: األم)  (3)

 (.66 3املطالب)
( "وحكـى عـن بعـض أصـحابنا أنـه قـال: تبقـى  919قال يف الشامل]حتقيق: عمـر املبطـي[ يف) (4)

وهذا ليس بصحيو؛ أل  االسم قد زال عنها. فن  قال دخلـت يف الوصـية،   العرصةالوصية يف 
 فكذلك أيىاً البناء دخل يف الوصية، مث زالت عنه بزوال االسم".

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (5)
ــري)  (6) ــال يف احلــــاوي الكبــ ــا  (، "وإ277 8قــ ــمى دارا، ألهنــ ــدامها، ال تســ ــد اهنــ ــدار بعــ   كانــــت الــ

 صارت عرصة ال بناء فيها، ففي بطال  الوصية وجها :  
 أحدمها: ال تبطل وهذا قول من جعل اآللة بعد انفصاهلا ملكا للموصى له.

 ألهنا صارت عرصة   تسم دارا.، والوجه الثاين: إ  الوصية اا ابطلة، وهو األصو
 أال ترى لو حلف ال يدخلها،    نث بدخول عرصتها، بعد ذهاب بنائها.

 وهذا قول من جعل ما انفصل عنها،  ري داخل يف الوصية".
 (.308 6(، وروضة الطالبني)265 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
(،  308 6(، وروضـة الطـالبني)265 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)111 4انظر: األم للشـافعي ) (8)

 (.273 12وكفاية النبيه)
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اآلتيــني فيمــا إذا أوصــى بــدار وزاد فيهــا هــل تــدخل الــزايدة؟ إ  قلنــا ال تــدخل بقيــت يف 
 . (1)النقض، وإ  قلنا تدخل   تبق فيه

 : وعلى هذا لو وقع االهندام بني املوت والقبول فطريقا 
قلنــا ابلوقــف فــالنقض أنــه علــى أقــوال امللــك، فــن  قلنــا ًلــك ابملــوت أو : أحــدمها

للموصـــى لـــه، وإ  قلنـــا ًلـــك ابلقبـــول ففـــي الـــبطال  خـــالف مرتـــب علـــى اهنـــدامها قبـــل 
 .(2)املوت، وأوىل أبال ينفس/

 . (3)القطع ببقائها: وأصحهما
 .(4)ولو جعلها محاماً كا  رجوعاً 

 فرع
، وإ  بــىن فيهــا أو  ــرس فثالثــة (6)أوصــى أبرض فــزرع فيهــا   يكــن رجوعــاً  (5)لــو 
 : أوجه

فلو بىن و رس يف بعىها دو  بعض كا  رجوعـاً يف املبـ  ،  (7)أنه رجوع:  أصحها
 .(9)بتخلله بني األبنية واألشجار (8) واملغروس دو   ريه الذي   لر العادة

 
 (.342انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (1)
 (.273 12فاية النبيه)كانظر: و  (2)
 (.308 6(، وروضة الطالبني)265 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.317 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
 يف)ز( )ولو(. (5)
ــا )  (6) ــر: البيـــ ــتبقى. انظـــ ــوجيز)301 8أل  الـــــزرع ال يســـ ــز شـــــرح الـــ ــة  265 7(، والعزيـــ (، وروضـــ

 (.310 6الطالبني)
(،  265 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)102 5(، والتهـــــذيب)315 8انظـــــر: احلـــــاوي الكبـــــري )  (7)

 (.274 12(، وكفاية النبيه)310 6وروضة الطالبني)
 : ما استمر الناس عليه على حكم املعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.العادة( 8)

 (.141(، والتعريفات الفقهية يف)146انظر: التعريفات يف)
 (.274 12(، وكفاية النبيه)315 8انظر: احلاوي الكبري) (9)



 النص احملقق

     _______ _______ 126 

 . (1)ال: و نيهما
املوصـــــــــــى لـــــــــــه مـــــــــــا لـــــــــــدد مـــــــــــن البنـــــــــــاء والغـــــــــــراس، واألرض كلهـــــــــــا وال ًلـــــــــــك 

ــه  ــاه أنــــــ ــا، ومقتىــــــ ــا بعــــــــد زواهلــــــ ــاع اــــــ ــه االنتفــــــ ــارس، ولــــــ ــه حــــــــا األساســــــــات واملغــــــ لــــــ
ــه  ــة، ولــــــــ ــا دامــــــــــت ابقيــــــــ ــارس مــــــــ ــوارث أجــــــــــرة األساســــــــــات واملغــــــــ ال اــــــــــب علــــــــــى الــــــــ

 . (2)ابقاعها
 .(3)أنه رجوع يف املغارس واألساسات دو   ريها: والثالث

 (4)يف الـــــدار املوصـــــى اـــــا؛ فـــــن  أبطـــــل اســـــم الـــــدار أب  جعلهـــــا خـــــا ً ولـــــو بـــــىن  
ــده ف ــن عنــــ ــا  الت مــــ ــا وبناهــــ ــوع، وإ    يبطلهــــ ــو رجــــ ــل فهــــ ــاً يف احملــــ ــه رجوعــــ ــي كونــــ فــــ

ــا إذا بـــــىن يف األرض الـــــذي بـــــىن ــه الوجهـــــا  املتقـــــدما  فيمـــ ــه ، (5)عليـــ وجـــــزم اإلمـــــام أبنـــ
  .(6)ليس برجوع

يف الوصــــــية وجهـــــــا   (7)البنـــــــاء املتجــــــددفــــــن  قلنــــــا لــــــيس برجـــــــوع ففــــــي دخــــــول 
]األول فيـــــــدخل علـــــــى ؟ (8)اء الـــــــدار كاألعيـــــــا  أو كاألوصـــــــافمبنيـــــــا  علـــــــى أ  أجـــــــز 

 
 (.315 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 (.274 12(، وكفاية النبيه)315 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 (.481 4انظر: الوسيط) (3)
أو    : احلــــانوت: موضــــع يســــكنه املســــافرو  ةــــا يكــــو  يف الطــــرب واملــــدائن. وقيــــل: اخلــــا  اخلــــا    (4)

ــانوت ــاحب احلـــــــ ــا  صـــــــ ــا     ، فارســـــــــي معـــــــــرب، وقيـــــــــل: اخلـــــــ ــار. انظـــــــــر: لســـــــ ــذي للتجـــــــ الـــــــ
 (.316 26اتج العروس)(، و 464 2، واملصباح املنري)(146 13العرب)

 (.310 6(، وروضة الطالبني)265 7يز )انظر: العزيز شرح الوج (5)
 (.235 11انظر: هناية املطلب) (6)
 يف)ز(: )احملدود(. (7)
( إ  جعلنــا أجــزاء الــدار كالصــفات فــزايدةح األعيــا  يف العمــارة اجلديــدة مبثابــة كــه الغــالم املوصــى  8)

 به، ومنّو الفسيل املوصى به ومجلة الزايدات املتصلة.
الــدار حكـمح االســتقالل، فــال تـدخل الــزايدة احملدثــة يف الـدار حتــت الوصــية.  وإ  قلنـا: لكــل جـزء مــن  
 (.236-235 11انظر: هناية املطلب)
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، (4)(3)وضـــــــعفه اإلمـــــــام ]وقطـــــــع بعـــــــدم الـــــــدخول[ ،(2) وهـــــــو األصـــــــو(1)دو  الثـــــــاين[
 .(5)وقطع به املاوردي

 . فرع اثن
معينـــــــــاً  (7)  فخلطـــــــــه بغـــــــــريه؛ فـــــــــن  كـــــــــا  (6)لـــــــــو أوصـــــــــى لـــــــــه بصـــــــــاع حنطـــــــــة 

ــهور املنصــــــــــويف أنــــــــــه رجــــــــــوع مطلقــــــــــاً  أنــــــــــه : (9)الشــــــــــي/ أيب زيــــــــــدوعــــــــــن ، (8)فاملشــــــــ
 . (10)إ  خلطها أبجود فهو رجوع، وإ  خلطها مبثلها أو أردأ فال

بغريهـا؛ فـن  كـا  اخللـيط من صهة معينـة فخلـط الصـهة   (11)وإ  كا  الصاع منها
  .(12)ةاثالً   يكن رجوعاً، وإ  كا  أجود فهو رجوع

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)الثاين دو  األول(، واملثبت من)ز(. (1)
 (.310 6أي أ  البناء اجلديد ال يدخل يف الوصية على الصحيو. انظر: وروضة الطالبني) (2)
  املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.ما بني (3)
( "وهـذا كـالم خمـتلط عنـدي، والوجـه القطـع أب  زايدة األعيـا   235 11قال يف هناية املطلـب) (4)

 ال تدخل حتت الوصية".
 (.317 8انظر: احلاوي الكبري) (5)
 ( مادة)حنط(  278 7(، ولسا  العرب)1120 3هي: الهح . انظر: الصحاح)  احلنطة( 6)
  ب(.66) (7)
(،  266 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)102 5(، والتهــــــذيب)124 4انظــــــر: األم للشــــــافعي )  (8)

 (.309 6وروضة الطالبني)
هــو: حممــد بــن أمحــد بــن عبــد هللا بــن حممــد الفاشــاي أبــو زيــد املــروزي، مــن قريــة فاشــا  إحــدى    (9)

جاللتـه يف  قرى مرو أحد أئمة الشافعية، وكا  ةن أمجع النـاس علـى زهـده وورعـه وكثـرة علمـه و 
ــافعي   ــذهب الشـ ــاس ملـ ــ  النـ ــلمني ومـــن أحفـ ــة املسـ ــد أئمـ ــا  أحـ ــاكم كـ ــال احلـ ــدين. قـ ــم والـ العلـ
ــر: طبقـــات الشـــافعية الكـــهى   ــة. انظـ ــبعني وثـــالث مائـ ــنة إحـــدى وسـ ــنهم نظـــرا، تـــويف سـ وأحسـ

 (.327(، وطبقات الشافعيني يف)71 3الكهى)
 (.309 6(، وروضة الطالبني)266 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
 يف)ز(: )منهما(. (11)
(،  309 6(، وروضــــة الطــــالبني)266 7(، والعزيــــز شــــرح الــــوجيز)102 5انظــــر: التهــــذيب)  (12)

 (.96 6وهناية احملتاج)
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 : ، وإ  كا  أردأ ففي كونه رجوعاً وجها (2)(1)وفيه ]وجه[
، ونســـــــــــــبه (3)القاضـــــــــــــي الطـــــــــــــهيأنـــــــــــــه رجـــــــــــــوع، وهـــــــــــــو مــــــــــــا أورده : أحــــــــــــدمها

  .(4)، واختاره اإلمامإىل عامة األصحاب 
 . (5)ال: وأظهرمها عند الرافعي

ــام ــال اإلمـ ــذر : وقـ ــه يوجـــب تعـ ــثالث؛ ألنـ ــوال الـ ــاً يف األحـ ــو  رجوعـ ــل أ  يكـ  تمـ
 .(6)التسليم يف البيع

 .(7)القول أبنه إذا خلط احلنطة بصاع منها ال يكو  رجوعاً   وأطلق الفوراين
 ــريه  افهــو علــى اخلــالف فيمــا إذا طحنهــ احلنطــة ال بفعــل املوصــي ولــو اختلطــت 
  .(10)نظائره(9)(8)]على اخلالف السابق يف[بغري إذنه

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)وجها (، واملثبت من)ز(. (1)
( قــــال "وإ  كــــا  اخللــــط ابألجــــود، فهــــو  266 7وقــــد ذكــــره الرافعــــي يف العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  (2)

جوٌع؛ أل  الزايدة احلاصلة   تتناوهلا الوصية، وقد ذكر  يف البناء املستحدث يف الـدار وجهـا؛  ر 
أنــه يــدخل يف الوصــية؛ ألنــه صــار مــن الــدار، وذلــك الوجــه هاهنــا أقــرب منــه يف البنــاء، وإ     

 يذكروه".
هــو: أبــو الطّيــِّب طــاهر بــن عبــد هللا بــن طــاهر الطــهي، فقيــه حمقــق قــاٍض أصــويل شــاعر، مــن    (3)

فيرايِي ، ومــن تالميــذه: أيب إســحاب الشــريازي،   شــيوخه: أيب علــي الزجــاجي، وأيب حامــد اإِلســْ
ن محؤلفاتــــه: التعليقــــة الكــــهى يف الفــــروع، وشــــرح فــــروع ابــــن   وأمحــــد بــــن احلســــن الشــــريازي. ومــــِ

ويف ســنة مخســني وأربعمائــة للهجــرة. انظــر: طبقــات الفقهــاء الشــافعية البــن الصــالح  احلــّداد، تــح 
 (.12 5(، وطبقات الشافعية الكهى )491 1)

(، والــنجم  339 11(، وهنايــة املطلــب)319انظــر: التعليقــة الكهى]حتقيــق: دايرا ســياك[ يف)  (4)
 (.320 6الوهاج)

( "لــيس برجــوع  309 6وي يف روضــة الطــالبني)(، قــال النــو 266 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (5)
 ".على األصو

 (.339 11انظر: هناية املطلب) (6)
 (.309 6(، وروضة الطالبني)266 7 أ(، والعزيز شرح الوجيز)223انظر: اإلابنة يف)ل (7)
ــ  (8) ــني املعكـــوفني ســـاقط مـــن النســـختني والســــياب يقتىـــي إثباتـ ــا بـ ــت مـــن العزيـــز شــــرح  مـ ه، واملثبـ

 (.309 6(، وروضة الطالبني)267 7الوجيز)
 و( ولعل السياب يقتىي حذفها.يف النسختني زايدة) (9)
 (.309 6(، وروضة الطالبني)267 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
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ــة املبيعــــــــــة بغريهــــــــــا قبــــــــــل  ــا إذا اختلطــــــــــت احلنطــــــــ ــهلة مــــــــ القــــــــــبض؛ وأصــــــــــل املســــــــ
ــا الوصـــــــــــية فـــــــــــالزايدة احلاصـــــــــــلة ابجلـــــــــــودة  ـــــــــــري متميـــــــــــزة فتـــــــــــدخل يف  (1)فـــــــــــن  أبقينـــــــــ

 .(2)الوصية
ــر للخلـــط،  ــفها فـــال أثـ ــة وال وصـ ــة و  يعـــني احلنطـ ــه بصـــاع حنطـ ــو أوصـــى لـ ــذا لـ وكـ

 . (3)ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة الرتكة
لــط ولــو قــال مــن حنطــ  الــ  صــفتها كــذا روعــي الوصــف، فــن  بطــل الوصــف ابخل

 .(4)بطلت الوصية، وإ  قال صاعاً صفته كذا من مايل اشرتي له إ    يكن يف تركته
 .(5) فرع اثلث
لـــو نقـــل املوصـــي املوصـــى بـــه عـــن موضـــع املوصـــى لـــه إىل مكـــا  بعيـــد لغـــري عـــذر   

 .(7)(6)كنهب وحريق   يكن رجوعاً يف أصو الوجهني
ــال الرافعــــي ــري : قــ ــعر التبعيــــد بتغيــ ــا إذا أشــ ــاً مبــ ــبه أ  يكــــو  اخلــــالف خمصوصــ ويشــ

ل عليهــا إىل بلــد بعيــد بدابــة مث أركبهــا رجــالً أو محــ (8)القصــد، فهمــا إذا أوصــى الصــحيو
 . (9)فال إشعار

 .(10)ولو أوصى بقطن مث حشا به فراشاً أو جبة كا  رجوعاً يف أظهر الوجهني

 
 يف)ز(: )ةيزة(. (1)
 (.66 3(، وأسىن املطالب)309 6(، وروضة الطالبني)267 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.66 3(، وأسىن املطالب)309 6(، وروضة الطالبني)267 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.309 6(، وروضة الطالبني)267 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 يف)ز(: )فرع  ين(. (5)
 (.308 6(، وروضة الطالبني)266 7شرح الوجيز)انظر: العزيز   (6)
 (.315 8والوجه اآلخر: يكو  رجوعا اعتبارا بظاهر فعله. انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.266 7أي صحيو البد . انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 (.266 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
(، والعزيـــــز شـــــرح  300 3(، والبيـــــا )362 2(، واملهـــــذب)316 8انظـــــر: احلـــــاوي الكبـــــري)  (10)

 (.307 6(، وروضة الطالبني)265 7الوجيز)
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 . (1) فرع رابع
أوصــى لــه مبائــة معينــة مث مبائــة معينــة فلــه املــائتني، وإ  أطلــق املــائتني أو إحــدامها    

 . (2)يكن له إال مائة واحدة، سواء كتب بكل منهما مكتوابً أم ال
ولــو أوصــى لــه  مســني مث مبائــة فلــه املائــة خاصــة، وإ  أوصــى لــه مبائــة مث  مســني 

 : فوجها 
 .ومخسو له مائة : أحدمها

 .(5)(4)مسو اخل (3) أنه ليس له إال : وأشبههما
  

 
 يف)ز(: )فرع  لث(. (1)
 (.67 3(، وأسىن املطالب)310 6(، وروضة الطالبني)267 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
  أ(.67) (3)
 يف)ز(: )مخسو (. (4)
( "أصــحهما:  310 6(، وقــال النــووي يف روضــة الطــالبني)267 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (5)

 ليس له إال مخسو ".
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 يف األوصياء : الباب الرابع
األوصـــــــياء بعـــــــد املـــــــوت جـــــــائز يف إيفـــــــاء الـــــــديو  ورد املظـــــــا  والودائـــــــع  بح صـــــــْ ني  

  .(1)وتنفيذ الوصااي
ويف تقاضــــــــــــــي الــــــــــــــديو  وإ    يعــــــــــــــني املتقاضــــــــــــــي، حــــــــــــــا : قــــــــــــــال القاضــــــــــــــي

وكــــــــــا  وارثــــــــــه  ائبــــــــــاً أقـــــــــــام القاضــــــــــي مــــــــــن يســـــــــــتوفيها لــــــــــو قــــــــــال اســــــــــتوفوا ديـــــــــــوين 
و فظهــــــــــــــا إىل حىــــــــــــــوره، ولــــــــــــــو   يــــــــــــــويف بــــــــــــــه   يكــــــــــــــن للقاضــــــــــــــي ذلــــــــــــــك، ويف 

  .(2)النظر يف أمور األطفال
، أعـــــــــ   ـــــــــري مـــــــــا قالـــــــــه (3)إهنـــــــــا مســـــــــتحبة يف هـــــــــذه األمـــــــــور: وقـــــــــال الرافعـــــــــي

هـــــــــــــي بـــــــــــــرد املظـــــــــــــا  وقىـــــــــــــاء : فقـــــــــــــال (4)كـــــــــــــالنووياعـــــــــــــرتض عليـــــــــــــه  القاضـــــــــــــي، و 
 . (5)  ال  يعجز عنها يف احلال واجبةالديو 

ــا ةــــــــــن علــــــــــم مــــــــــن نفســــــــــه األمانــــــــــة والقــــــــــدرة : و ــــــــــريه قــــــــــال الــــــــــروايين  وقبوهلــــــــ
ــم  ــن    يعلــــــــ ــه أال يقبــــــــــلمســــــــــتحب، فــــــــ ــار لــــــــ ــه ذلــــــــــك فيختــــــــ ــن ، (6)مــــــــــن نفســــــــ وعــــــــ

 
 (.350 11انظر: هناية املطلب) (1)
 (.323-322 6الوهاج)  انظر: النجم (2)
 أي مستحبة يف رد املظا ، وقىاء الديو ، وتنفيذ الوصااي، وأمور األطفال. (3)

 (.106 5(، والتهذيب)267 7انظر: العزيز شرح الوجيز)
هــو أبــو زكــراي  ــ  بــن شــرف بــن مــري بــن حســن بــن حســني احلزامــي النــووي الشــافعي، الفقيــه    (4)

إلســالم، حمــرر املــذهب، ومهذبــه، وضــابطه، مــن تصــانيفه:  احلــاف  الزاهــد أحــد األعــالم شــي/ ا
الروضة، واملنهاج، وشرح ربع املهذب بكتابه اجملموع، و ريهـا، تـويف سـنة سـت وسـبعني وسـت  

(،  909(، وطبقـــات الشـــافعيني يف)395 8مائـــة للهجـــرة. انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكـــهى)
 (153 2وطبقات الشافعية البن قاضي شهبه)

 (.311 6الطالبني)  انظر: روضة (5)
 (.328 8(، واحلاوي الكبري)134 8منهم املاوردي. انظر: ةر املذهب) (6)
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وهـــــــــــو يفهـــــــــــم اختيـــــــــــار  (1)الشـــــــــــافعي أنـــــــــــه ال يقبـــــــــــل الوصـــــــــــية إال طمـــــــــــاع أو أمحـــــــــــق
 . (2)عدم قبوهلا مطلقاً 

 .(3)فن    يويف نصب القاضي من يقوم اذه األمور
كـــــــــــا  يف الورثـــــــــــة رشـــــــــــيد قـــــــــــام اـــــــــــذه األمـــــــــــور وإ    أنـــــــــــه إذا  : وفيـــــــــــه وجـــــــــــه

فيمـــــــــا عـــــــــدا رد املظـــــــــا ، فهمـــــــــا ردهـــــــــا إذا كانـــــــــت  (4)ينصـــــــــبه احلـــــــــاكم، وهـــــــــو  ريـــــــــب
انتزاعهــــــــــا وردهــــــــــا علــــــــــى مالكهــــــــــا مــــــــــن  (5)اــــــــــوزمعينــــــــــة فاســــــــــتقالل آحــــــــــاد النــــــــــاس 

 .(7)قول مشهور تقدم يف الغصب (6) ري ضما 
 وأحكامها. (10)(9)يةصالو  (8)أركا : يف أمرين والنظر يف الباب

 
ــة يف املطلـــب  (  1) ــن الرفعـ ــاً ابـ ــه أيىـ ــل عنـ ــذا القـــول نقـ ــافعي وهـ ــول للشـ ــبة هـــذا القـ   أعثـــر علـــى نسـ

 (.361العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)
 (361انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (2)
 (.311 6(، وروضة الطالبني)267 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
قال الرافعـي والنـووي وا ـرب األسـتاذ أبـو منصـور يف مـا حكـاه عـن بعـض األصـحاب." أنـه إذا   (4)

ــي". انظــــــر: العزيــــــز شــــــرح   ــبه القاضــــ ــذه األمــــــور وإ    ينصــــ ــام اــــ ــة رشــــــيد، قــــ ــا  يف الورثــــ كــــ
 (.311 6(، وروضة الطالبني)268 7الوجيز)

 يف)ز(: ) واز(. (5)
 (.363ة[ يف)انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليف (6)
 (.76انظر: اجلواهر البحرية ]حتقيق: جاسر أمحد صابر[ يف) (7)
: مجـــع ركـــن: وهــو مـــا يقـــوم بــه ذلـــك الشـــيء، مــن التقـــوم، إذ قـــوام الشــيء بركنـــه، ال مـــن  أركــا    (8)

 (106(، والتعريفات الفقهية يف)112القيام. انظر: التعريفاتً )
 .  )الوصاية()ز(يف (9)
الوصاية ابلكسر والفتو لغة، وهو وصى فعيل مبعىن مفعول واجلمع االوصـياء، قـال الرملـي يف   (10)

( "اإليصــــاء يعــــم الوصــــية والوصــــاية لغــــة، والتفرقــــة بينهمــــا مــــن اصــــطالح  40 6هنايــــة احملتــــاج)
الفقهاء، وهي حصيص الوصية ابلتـهع املىـاف ملـا بعـد املـوت، والوصـاية ابلعهـد إىل مـن يقـوم  

 (.66 4(، ومغ  احملتاج)397 15عده". وانظر: تكملة اجملموع)على من ب
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 يف أحكامها :النظر األول
 : وهي أربعة

 .الوصي: األول
 : ويشرتط فيه ستة شروط

 (1)التكليف، فال تصو الوصاية إىل ص  وال جمنو  وإ  قل زمن جنونه: األول
لكن تصو الوصية إىل الص  بعد بلو ه إذا كا  هلا قابل يف احلال؛ :  قال املاوردي

إىل زيد مث إىل ابنه إذا بلد، فن    يكن هلا قابل يف احلـال أب  أوصـى إليـه إذا أب  يوصي  
 .(2)بلد   تصو

 . (3)ولو أوصى إىل زيد مث إىل ولده اجملنو  إذا أفاب ففي صحتها وجها 
وإ  انقطــع قبلــه  ،ولــو أوصــى إىل عاقــل فجــن؛ فــن  دام إىل مــوت املوصــي بطلــت

فوجهـا  خمرجــا  علــى اخلــالف اآلا يف أ  األهليــة تعتــه يــومي املــوت واإليصــاء، أو يــوم 
الثالــث وقــال  وصــحو الــروايين، واألصــو األول ؟(4)املــوت خاصــة، أو فيهمــا ومــا بينهمــا

 .(5)إنه املذهب

 
(، وهنايـــة  311 6(، وروضـــة الطـــالبني)268 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)303 8انظـــر: البيـــا )  (1)

 (.100 6احملتاج)
 (.329 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 أحدمها: اوز كالص  إذا بلد.( 3)

 (.329 8م، وإفاقة اجملنو  جموزة. انظر: احلاوي الكبري)والثاين: ال اوز. أل  بلو  الص  الز 
(،  362(، والتعليقـــــــــة الكهى]حتقيـــــــــق: دايرا ســـــــــياك[ يف)329 8انظـــــــــر: احلـــــــــاوي الكبـــــــــري)  (4)

أهنـــا تعتـــه حالـــة املـــوت قـــال الرافعـــي: "أظهرمهـــا: وبـــه قـــال ابـــن    املوووذهب(  107 5والتهـــذيب)
ت؛ كمـــا أ  االعتبـــار يف الوصـــية ةالـــة  : يعتـــه حالـــة املـــو -رمحهمـــا هللا-ســـريج، وأبـــو إســـحاب  

املــوت، وكمــا أ  الشــاهد تعتــه صــفاته عنــد األداء". وقــال النــووي "أصــحها: يعتــه حالــه عنــد  
ــوجيز) ــز شــــــــرح الــــــ ــالبني)269 7املــــــــوت" انظــــــــر: العزيــــــ ــة الطــــــ (، والــــــــنجم  311 6(، وروضــــــ

 (.102 6(، وهناية احملتاج)325 6الوهاج)
 (.129 12انظر: كفاية النبيه) (5)
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إىل عبــد، ســواء عبــده وعبــد  ــريه وعبــد  (1)  الوصــايةاحلريــة، فــال تصــو : الثوواين 
، وكــذا (2) واملكاتــب واملــدبر كــالقن ،املوصــى عليــه، وســواء أذ  لــه ســيده يف ذلــك أم ال

 . (3)مدبر  ريه، وأم ولده
أو مـدبره وهـو يـرج مـن ثلثـه وجهـا  مبنيـا  علـى أ   (4)ويف الوصية إىل مستولدته

  .وفيه األوجه الثالثة (5)األهلية معتهة أبي يوم؟
أنه إ  كا  يوم الوصـية لـيس عـدالً مث صـار عـدالً يـوم املـوت أب   :  وفيه طريق آخر

 . (6)كا  املوصي عاملاً ةاله يوم الوصية، وإ  كا  جاهالً فوجها 
 .(7)املرأة كالرجلوتصو الوصية إىل 
قيـاس مـا سـبق يف الوصـية هلل تعـاىل : تعايل وإىل زيد قال الرافعيولو أوصى إىل هللا 

 : ولزيد جميء وجهني
 .أهنا إىل زيد: أحدمها
 .(9)وإىل احلاكم (8)أهنا اىل ]اليه[: والثاين

 
  ب(.67) (1)
: بكســر القــاف وهــو يف اصــطالح الفقهــاء الرقيــق الــذي    صــل فيــه شــيء مــن أســباب  القــن  (2)

 (.204ومقدماته. انظر: حترير ألفا  التنبيه يف) العتق
(،  311 6(، وروضــة الطــالبني)268 7(، العزيــز شــرح الــوجيز)126 4انظــر: األم للشــافعي )  (3)

 (.108 6وهناية احملتاج)
(، ومعجــم  213التعريفــات يف): هــي األمــة الــ  وطدهــا مالكهــا فهتــت بولــد. انظــر:  املســتولدة  (4)

 (.428لغة الفقهاء يف)
ــر: العزيــــــــز شــــــــرح    (5) ــة املــــــــوت. انظــــــ ــاية، أم حالــــــ ــة الوصــــــ ــفات الوصــــــــي تعتــــــــه حالــــــ أي أ  صــــــ

 (.129 12(، وكفاية النبيه)311 6(، وروضة الطالبني)269 7الوجيز)
مـد اخلليفـة[  أي هل يقر على واليته، إذا كا  يوم املوت ثقة. انظـر: املطلـب العـايل ]حتقيـق: حم (6)

 (.370يف)
(، وهنايـــة  311 6(، وروضـــة الطـــالبني)270 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)304 8انظـــر: البيـــا )  (7)

 (.102 6احملتاج)
 ما بني املعكوفني يف األصل)هللا(، واملثبت من)ز(. (8)
 (.323 6(، وروضة الطالبني)285 7أي اىل زيد واىل احلاكم. انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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 .(1)الوصية إىل فاسقالعدالة، فال تصو : الشرط الثالث 
ولـو تغــري حـال الوصــي تغــرياً يرجـه عــن الواليــة؛ فـن  كــا  قبــل مـوت املوصــي انبــىن 

، وإ  كــا  بعــد موتــه؛ فــن  تغــري بفســق (2)علــى األوجــه املتقدمــة يف وقــت اعتبــار األهــل
، فـن  اتب وعـادت أهليتـه   (4)وقيل ال ينعزل إال بعـزل القاضـي، (3)انعزل على املذهب

  .(5)تعد الوالية على املذهب
 . (7)يف ذلك كله (6)والقيم الذي ينصبه احلاكم ]كالوصي[

 .(9)(8) والقاضي ينعزل ابلفسق على األصو، وال تعود واليته ابلتوبة على األصو
 : وأما األب واجلد ففي انعزاهلما ابلفسق طرب 

  .(10)القطع ابنعزاهلما عن احلف  والتصرف: أحدها
 .(11)القطع أبهنما ال ينعزال  عنهما: والثاين

 
(، وهنايـــة  312 6(، وروضـــة الطـــالبني)268 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)303 8انظـــر: البيـــا )  (1)

 (.101 6احملتاج)
 ( من النص احملقق.133انظر: يف) (2)
 (312 6(، وروضة الطالبني)271 7(، والعزيز شرح الوجيز)107 5انظر: التهذيب) (3)
 ( "والصحيو أهنا تبطل الوالية وبه قطع اجلمهور".312 6قال النووي يف روضة الطالبني) (4)
(،  68 3(، وأســـىن املطالـــب)312 6(، وروضـــة الطـــالبني)271 7العزيـــز شـــرح الـــوجيز)انظـــر:    (5)

 (.103 6وهناية احملتاج)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 (.312 6(، وروضة الطالبني)271 7(، والعزيز شرح الوجيز)107 5انظر: التهذيب) (7)
 (.312 6(، وروضة الطالبني)271 7(، والعزيز شرح الوجيز)484 4انظر: الوسيط) (8)
 (.271 7والوجه الثاين: ال تبطل، كاإلمام األعظم. انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 (.103 6(، وهناية احملتاج)88 7حملتاج)(، وحتفة ا484 4انظر: الوسيط) (10)
ــب)  (11) ــدم تثبيــــت واليـــة النكــــاح. انظـــر: هنايــــة املطلـ ــا هـــي طريقــــة يف عـ (، واملطلــــب  50 12كمـ

 (.374العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)
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 .(1)يف انعزاهلما قولني: والثالث
 . (2)أهنما ينعزال  عن احلف ، ويف انعزاهلما عن التصرف وجهني: والرابع

وينظـــــــــــر يف أمـــــــــــره؛  (3)وحيـــــــــــث قلنـــــــــــا ينعـــــــــــزال  ينـــــــــــزع احلـــــــــــاكم املـــــــــــال منهمـــــــــــا
 .(5)ال: وقيل، (4)فنذا اتاب عادت واليتهما على الصحيو

وال يتوقف عودهـا علـى إهنـاء القاضـي بعودهـا علـى الصـحيو، فـن  وقفنـاه كـا  رد 
 .(6)املال إليه مبثابة إظهاره

 . (7)وإذا فسق الويل بعد البيع وقبل لزومه ففي بطالنه وجها 

 
كمـــا يف النكـــاح؛ أل  األمـــام قـــال عنـــد الكـــالم يف واليـــة الفاســـق "وإذا اتصـــف الـــويل ابلفســـق،    (1)

يف القـــدأ واجلديـــد أ  الفاســـق يلـــي عقـــد النكـــاح. وقـــال أيىـــا: ال    فظـــاهر نصـــويف الشـــافعي
ــاح، وهـــذا هـــو الـــذي ال   ــة النكـ ــزل منزلـــة واليـ ــو : واليـــة املـــال تنـ واليـــة للســـفيه.....وقال احملققـ

(، واملطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــد اخلليفـــة[  51-50 12يتىـــو  ـــريه". انظـــر: هنايـــة املطلـــب)
 (.374يف)

 وابن الرفعة، ومها مبنيا  على العامل يف املساقاة اذا فسق.  الوجها  ذكرمها املتويل (2)
أحدمها: يكلف امام العمل، ونظم اليه أمينـاً  فـ  املـال، فعلـى هـذا يسـلم املـال اىل ثقـة، والتصـرف  

 اليه.
والثاين: احلاكم ينصـب عامـل آخـر، ويـؤدي األجـرة مـن نصـيبه، فعلـى هـذا القريـب الفاسـق ًنـع مـن  

(،  664التصـــــرف، ولعـــــل الواليـــــة اىل  ـــــريه. انظـــــر: تتمـــــة اإلابنـــــة]حتقيق: أًـــــن احلـــــريب[ يف)
 (.  374واملطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)

 يف)ز(: )فيهما(. (3)
(،  312 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)271 7العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)(، و 108 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (4)

 (.68 3وأسىن املطالب)
 (.154 7انظر: هناية املطلب) (5)
 (.155 7( انظر: هناية املطلب)6)
 (.  322 6(، وروضة الطالبني )285 7انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)
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كـاجلنو  واإل مـاء أقـام اإلمـام  ـريه، فـن  أفـاب   تعـد واليتـه وإ  تغري بغـري الفسـق  
 .(2)(1)على أظهر الوجهني

 .(3)وكذا حكم القاضي، واألب واجلد تعود واليتهما ابإلفاقة
على الص  مـااًل؛ فـن  كـا   (5)  واليته قد أتلف  (4)[بعود]ولو كا  من حكمنا   

كـا   ريمهـا   يـهأ، بـل الوصـي يدفعـه إىل احلـاكم أابً أو جداً برئ بقبىه مـن نفسـه، وإ   
ــه ــرده احلـــاكم عليـــه واحلـــاكم يدفعـــه ملوليـ ، مث يـــرده موليـــه عليـــه إ  أراد وإال فوضـــه (6)مث يـ

 . (7)لغريه
وأمــا اإلمــام فــال ينعــزل ابلفســق يف أصــو الــوجهني، وإ  أمكــن اســتبداله مــن  ــري  

ــد واحلــــل ــه أهــــل العقــ ــة فعلــ ــن ، (8)إ رة فتنــ ــتنابته   يلــــع وإ    ًكــ ــل إ  أمكــــن اســ وقيــ
 . (10)، وصحو مجاعة االنعزال(9)خلع

وإ  كـا   وزمن اإلفاقة أقل انعزل، (11)ولو جن؛ فن  كا  جنو ً مطبقاً أو متقطعاً 
  .(12)أكثر ففي انعزاله وجها 

 
 (313 6(، وروضة الطالبني )272 7(، والعزيز شرح الوجيز )108 5انظر: التهذيب ) (1)
: كــا  علــى الواليــة.  -والوجــه اآلخــر: يلــي؛ كاإلمــام األعظــم إذا جــن أو أ مــى عليــه، مث أفــاب  (2)

 (.108 5انظر: التهذيب )
 (.313 6(، وروضة الطالبني)272 7(، والعزيز شرح الوجيز )108 5انظر: التهذيب ) (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)بعد(، واملثبت من)ز(. (4)
  أ(.68) (5)
 يف)ز(: )لوليه(. (6)
 (.312 6(، وروضة الطالبني)272 7(، والعزيز شرح الوجيز)108 5انظر: التهذيب) (7)
(، وأسـىن  312 6(، وروضـة الطـالبني)271 7(، والعزيز شـرح الـوجيز)484 4انظر: الوسيط) (8)

 (68 3املطالب)
 (23 18انظر: كفاية النبيه) (9)
(، وكفايـة  369( منهم القاضي أبو الطيـب. انظـر: التعليقـة الكـهى ]حتقيـق: دايرا سـياك[ يف)10)

 (.  130 12النبيه )
 يف)ز(: )منقطعا(. (11)
قيل: ًنع من استدامتها كما ًنع من ابتدائها، فنذا طـرأ بطلـت بـه اإلمامـة؛ أل  يف اسـتدامته   (12)

إخـــالال ابلنظـــر املســـتحق فيـــه، وقيـــل: ال ًنـــع مـــن اســـتدامة اإلمامـــة، وإ  منـــع مـــن عقـــدها يف  
االبتـــداء؛ ألنـــه يراعـــي يف ابتـــداء عقـــدها ســـالمة كاملـــة. انظـــر: األحكـــام الســـلطانية للمـــاوردي  

 (.43يف)
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 .(1)وإذا ويل  ريه صو، فن  أفاب فالثاين على واليته
 . (2)إال أ  تثور فتنة فهي لألول: قال البغوي

وحيـــــث حكمنـــــا ابنعـــــزال القاضـــــي فتصـــــرفاته مـــــن بعـــــد مـــــردودة إال رد املغصـــــوب 
 . (3)والودائع والعواري وقىاء الديو  من جنسها يف الرتكة

إذا  ؛(5)، لكـن(4)وليس من التعـدي أكـل األب والوصـي مـن مـال الطفـل للىـرورة
 فعال وضمنا فطريق الرد ما تقدم.

ــح اإلســــالم، وحي : الشوووورط الرابووووع  ــد  ني ســ ــافر قــ ــة أ  الكــ ــرتاط العدالــ ــد اشــ ــره بعــ ذكــ
لــــــة ال عدا: (7)احلليمــــــيوقــــــال ، (6)يكــــــو  عــــــدالً يف دينــــــه فيــــــزوج ابنتــــــه عنــــــد اجلمهــــــور

  .(8)تزواه ابنته، فمنع من مع الكفر، والكفر أكه الفسوب
 . (9)ويشرتط يف املوصى اإلسالم إذا كا  املوصي أو املوصى عليه مسلماً 

 
(،  313 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)272 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)108 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (1)

 (.68 3وأسىن املطالب)
 (.108 5انظر: التهذيب) (2)
 (.313 6(، وروضة الطالبني)272 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.312 6(، وروضة الطالبني)272 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 يف)ز(: )أل (. (5)
 (.66 7(، وروضة الطالبني)556 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
هو: احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم أبو عبد هللا اجلرجـاين البخـاري، تفقـه علـى أيب بكـر   (7)

مـني مبـا وراء النهـر، مـن أصـحاب الوجـوه، وكـا  مقـدما  القفال الشاشي، رئيس احملـدثني واملتكل
فاضال كبريا له مصنفات مفيدة ينقل منها احلاف  أبو بكر البيهقي كثريا، تويف: يف سنة ثـالث  

(، وطبقــــــات الشــــــافعية الكــــــهى  231 17وأربعمائــــــة للهجــــــرة. انظــــــر: ســــــري أعــــــالم النــــــبالء)
 (.178(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة يف)333 4للسبكي)

 (.66 7(، وروضة الطالبني)556 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
(، وهنايـة  311 6(، وروضة الطالبني)268 7(، والعزيز شرح الوجيز)106 5انظر: التهذيب) (9)

 (.102 6) احملتاج
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ولــو أوصــى ذمــي إىل ذمــي يف ولــده الكــافر؛ فــن    يكــن املوصــى عليــه عــدالً يف  
 : وإ  كا  عدالً فيه وجها ، (1)دينه   يصو اإليصاء

اخلــالف اآلا يف أ  الكــافر هــل ، وبنــاه بعىــهم علــى (3)(2)أنــه يصــو: أصــحهما
يزوج ابنته الكافرة إذا   يكن فاسقاً يف دينه وقلنا الفاسق ال يلـي؟ فـن  قلنـا يزوجهـا وهـو 

 .(4)وإال فال ،املنصويف صو أ  يكو  وصياً 
واإلمام قربه منـه وطـرده يف الوصـية فيمـا ال يتعلـق ابملسـلمني؛ فـن  تعلقـت اـم بعـحد 

 . (5)تصحيحها
أهنـا : وفيـه وجـه ،يـة الكـافر علـى ولـده الكـافر ومالـهوكالمهم هنا مصرح بثبوت وال

 .(6)ال تثبت
إ    يرتافعوا إلينا أقرر هم علـى أمـوال أطفـاهلم، وإ  ترافعـوا إلينـا   :  وقال املاوردي

 . (7)حاز ائتماهنم عليها، وينطر فيه ويل املسلمني  الف والية النكا 
أهنــا ال تصــو : وجــه افيهــ (9)  واــيء، (8)وصــاية الــذمي إىل املســلم مطلقــاً ولــوز  

والظاهر أ  اخلالف راجع إىل اخلالف يف أ  هـل نشـرتط   ،(10)لعدم أهلية والية املوصي
  .(11)يف ثبوت والية املسلم على ولده العدالة الباطنة؟ أم نكتفي ابلظاهرة؟

 
 (.311 6(، وروضة الطالبني)303 8انظر: البيا ) (1)
 (.326 6(، والنجم الوهاج)311 6(، وروضة الطالبني)303 8انظر: البيا ) (2)
 (.303 8والثاين: ال يصو، كما ال يكو  شاهداً له. انظر: البيا ) (3)
ــافعي )  (4) ــة املطلـــب)120 4انظـــر: األم للشـ (، واملطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــد  352 11(، وهنايـ

 (.378اخلليفة[ يف)
 (.352 11انظر: هناية املطلب) (5)
 (.304 8انظر: البيا ) (6)
 (.312 9انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.313 6(، وروضة الطالبني)272 7(، والعزيز شرح الوجيز)106 5انظر: التهذيب) (8)
  ب(.68) (9)
 (.380انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (10)
 .(380انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (11)
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ــي  ــي إىل ذمـ ــلم أو ذمـ ــى مسـ ــو أوصـ ــوب ولـ ــرد الغصـ ــي بـ ــرف الوصـ ــا، فتصـ وأبطلناهـ
 والودائع وحنوها فهو كما تقدم يف تصرف القاضي بذلك بعد انعزاله ابلفسق.

صرف، فال تصو الوصية إىل من يعجـز عـن التصـرف كفاءة الت: الشرط اخلامس 
 .(1)وال يهتدي إليه؛ لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل أو  ريها وإ  كا  عدالً 

، وهــو موافــق ملــا (2)إىل ضــعيف ضــم احلــاكم إليــه أمينــاً  لــو أوصــى: املــاورديوقــال 
 سيها إذا طرأ الىعف. 

ولـــو ضـــعف نظـــر الوصـــي واختلـــت كفاءتـــه وعجـــز عـــن ضـــبط احلســـاب، أو ســـاء 
ــه مـــن يقـــوم بـــذلك ويســـد اخللـــل، وال ينعـــزل  تـــدبريه؛ لكـــه أو مـــرض نصـــب القاضـــي معـ

قيمــاً  (5)إذا نصــب احلــاكم عليــه مــا (4) ــالفو  ــالف مــا إذا تغــري ابلفســق،  (3)بــذلك 
 .(6)وطرأ عليه ذلك؛ فن  له عزله وإقامة  ريه

 فرع
لـيس للحـاكم الكشـف عـن اآلابء واألجـداد يف واليـتهم علـى أمـوال : قال املـاوردي

 ــريه، وكــذا ال اــوز أوالدهــم وتصــرفاهم حــا يثبــت عنــده الفســق أو اخليانــة فيعزلــه ويــويل 
وأمـــا الوصـــي ففـــي جـــواز استكشـــافه عنـــه  احلـــاكم إال أ  يســـهله، استكشـــاف حـــال أمـــني

 : وجها 
  .كاألب   ؛ال: أحدمها

  .انتهى (7)أ  على احلاكم استكشاف حاله: نديوأصحهما ع

 
(،  311 6(، وروضـة الطــالبني)269 7(، والعزيــز شـرح الــوجيز)334 8انظـر: احلــاوي الكبـري)  (1)

 (.67 3وأسىن املطالب)
 (.335 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 (.313 6(، وروضة الطالبني)306 8(، والبيا )108 5انظر: التهذيب) (3)
 يف)ز(:  الف بدو  حرف العطف الواو. (4)
 عليه ساقط من)ز(. (5)
 (.312 6(، وروضة الطالبني)271 7(، والعزيز شرح الوجيز)108 5انظر: التهذيب) (6)
 (.335 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
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 .(3)اتفاقاً  (2)، وقالوا يكشف عن ]القيم[(1)والثاين الذي أورده اجلمهور
 : ويف صحة الوصاية إىل األعمى وجها  (4)يف ]البصر[: السادسالشرط  

 .(6)، وصححه القاضي(5)صوال ت: أحدمها
ــا ــرته: وأظهرمهــــــــــــ ــه مباشــــــــــــ ــا ال ًكنــــــــــــ ــا تصــــــــــــــو ويوكــــــــــــــل فيمــــــــــــ ــا  (7)أهنــــــــــــ ، ومهــــــــــــ

 . (8)كالوجهني يف واليته النكاح
وهـو أال يكـو  الوصـي عـدواً للطفـل املوصـى : شـرطاً آخـر  (9)]و ريه[  وزاد الروايين

شـرط الوصـي أ  يكـو  ةـن تقبـل شـهادته : عليه، وحصروا الشروط يف لفـ  وجيـز فقـالوا
 .(10)على الطفل
 فرع

لــــــــــــــوز الوصــــــــــــــية إىل املــــــــــــــرأة، وإذا اجتمعــــــــــــــت شــــــــــــــرائط الوصــــــــــــــاية يف حــــــــــــــق  
أنـــــــــــــه ال  (12) : وفيـــــــــــــه وجـــــــــــــه، (11)األطفـــــــــــــال فهـــــــــــــي أوىل مـــــــــــــن ينصـــــــــــــب علـــــــــــــيهم

 
 عند املاوردي هو الذي أورده اجلمهور. أي أ  الوجه األصو (1)
 ما بني املعكوفني يف األصل)امليت(، واملثبت من)ز(. (2)
 (.389انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (3)
 ما بني املعكوفتني يف النسختني)التصرف( ولعل الصواب ما أثبته. (4)
 (.363(، والتعليقة الكهى]حتقيق: دايرا سياك[ يف)332 8انظر: احلاوي الكبري) (5)
 (.  327 6انظر: النجم الوهاج) (6)
( "ولـوز الوصـاية  311 6(، قال النووي يف روضة الطالبني)269 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)

 ".إىل أعمى على األصو
 ، له أ  يزوج ابلوالية؛ أل  املقصود  صل ابلبحث عن الغري والسماع منه.صواأل (8)

 (.64 7(، وروضة الطالبني)552 7(، والعزيز شرح الوجيز)52 12انظر: هناية املطلب)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (9)
 (.128 12(، وكفاية النبيه)311 6(، وروضة الطالبني)269 7ح الوجيز)انظر: العزيز شر  (10)
(، وروضـة  270 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)304 8(، والبيـا )331 8انظر: احلاوي الكبـري) (11)

 (.312 6الطالبني)
  أ(.69) (12)
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  .(1)لوز الوصية إىل املرأة، وإذا   يويف إليها   يكن هلا والية
 وصــححه، (2)أ  هلــا واليــة، وأهنــا تقــدم علــى وصــي األب  وتقــدم عــن االصــطخري

ــد ــو حممــ ــي/ ]أبــ ــروايين(3)[الشــ ــه الــ ــد (4)، وأفــــا بــ ــى اجلــ ــي تقــــدًها علــ ــذا ففــ ، وعلــــى هــ
ويف انتقال الوالية بعدها إىل أبويها وجها ، الذي أجاب به   ،، وهلا أ  توصي(5)خالف

  .(7)االنتقال (6)الصيمري

 
 ( مث قال الرافعي270 7ذكره الرافعي عن احلناطي يف العزيز شرح الوجيز) (1)

 "وهذا  ري بعيد من جهة املعىن؛ نظرا إىل أ  يف الوصاية والية، وحقه الطرد يف مجيع النساء".
 (.80 5انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)
افق للنقـل عنـه يف العزيـز شـرح  ما بني املعكوفني يف األصل )أبو حامد(، واملثبت من)ز(، وه املو  (3)

 (.4 10الوجيز)
وأبـو حممـد: هــو: اإلمـام أبــو حممـد عبـد هللا بــن يوسـف بــن عبـد هللا مـن يوســف بـن حممــد بـن حيويــه  
الطـائي السنبســي اجلــوي ، والــد إمــام احلــرمني، فقيـٌه ورِع زاهــد، مــن شــيوخه: عبــد هللا بــن أمحــد  

بــن عبــدوس النســوي، ومــن تالميــذه: ابنــه إمــام    بــن عبــد هللا املــروزي، وأيب بكــر أمحــد بــن حممــد 
احلـــرمني اجلـــوي ، وحممـــد بـــن القاســـم بـــن حبيـــب بـــن عبـــدوس، ومـــن مؤلفاتـــه: اجلمـــع والفـــرب،  
والتبصــرة يف الوسوســـة، تـــويف ســـنة مثـــا  وثالثـــني وأربعمائـــة للهجـــرة. انظـــر: ســـري أعـــالم النـــبالء  

 (.73 5(، طبقات الشافعية الكهى للس بكي )617 17)
( قـــال  395(، واملطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــد اخلليفـــة[ يف)4 10انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (4)

الرافعــي "وأ  األم تكــو  قيمــة الولــد، فننــه جــوز هلــا األخــذ واإلنفــاب يف حيــاة األب، فكــذلك  
بعـــد موتـــه، وهـــذا وجـــه قـــد مـــر يف موضـــعه، وصـــححه اجلـــوي  يف "املنهـــاج" وأفـــا بـــه القاضـــي  

 املذهب خالفه"الروايين، وظاهر  
 (.9 10انظر: كفاية النبيه) (5)
عبــد الواحــد بــن احلســني بــن حممــد أبــو القاســم الصــيمري، مــن أصــحاب الوجــوه، حىــر جملــس    (6)

ــة مـــــنهم املـــــاوردي، وكـــــا  حافظـــــا للمـــــذهب حســـــن   أيب حامـــــد املـــــروروذي، أخـــــذ عنـــــه مجاعـــ
ســنة ســت ومثــانني  فاتــه بعــد  و التصــانيف ومــن تصــانيفه: كتــاب اإليىــاح يف املــذهب، وكانــت  

(، وطبقات الشـافعية البـن قاضـي شـهبة  351وثالمثائة للهجرة. انظر: طبقات الشافعيني يف)
 (.184يف)

 (.9 10انظر: كفاية النبيه) (7)
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وتنتقـــل : ، قـــال(1)بيهـــا وجهـــا انتقاهلـــا إىل أتنتقـــل إىل أمهـــا، ويف : وقـــال املـــاوردي
ــا وأمهـــــــــات األب، فـــــــــن  اجتمعـــــــــت أم األم وأم األب ففـــــــــي األحـــــــــق  بعـــــــــدها ألمهاهـــــــ

 .(3)وجها  (2)[منهما]
 .املوصي:  الركن الثاين

تقـــدم أ  الوصـــاية اترة تكـــو  بتفرقـــة الثلـــث، واترة بقىـــاء الـــديو  ورد احلقـــوب،  
  .واجملانني، واترة ابجلميعألطفال واترة ابلنظر على ا

فن  كانت بغري النظر يف أمر األطفـال واجملـانني صـحت مـن كـل حـر مكلـف، كـذا 
 . (4)قاله الرافعي

يف قىــاء ديونـه وتفرقـة وصــيته علـى القــول  (5)وظـاهره يقتىـي صــحتها مـن السـفيه
بصحتها، والذي يقتىيه الفقه عدم صحتها منه، والوجه ضبطه بكل مـن يصـو تصـرفه، 

 .(7)(6)فخرج السفيه
ــانني فيشــــــــــــرتط أ  يكــــــــــــو  للموصــــــــــــي  وإ  كانــــــــــــت يف أمــــــــــــور األطفــــــــــــال واجملــــــــــ

 
أحدمها: يلـي بنفسـه ألنـه ملـا اسـتحقت األم الواليـة بنفسـها وكـا  البنهـا واليـة عليهـا وجـب أ    (1)

 يكو  فيما استحقته من الوالية مشاركا هلا.
والوجه الثاين: ال والية لـه وإ  وليـت بنتـه كمـا ال حىـانة لـه. وألنـه ملـا ضـعف مـن اإلرث، كـا  عـن  

 (.29 6الوالية أضعف. انظر: احلاوي الكبري)
 ما بني املعكوفني يف األصل)منها(، واملثبت من)ز(. (2)
 ( أحدمها: أم األب، أل  األب ابلوالية أحق.3)

 (.  333 8والثاين: أم األم، ألهنا ابحلىانة أحق. انظر: احلاوي الكبري)
 (.272 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.200يه يف)( السفه ضعف العقل وسوء التصرف. انظر: حترير ألفا  التنب5)
يف األصــل يف اهلــامش: )هكــذا قالــه الفقيــه يف املطلــب ةثــاً، واملســهلة ذكرهــا املــاوردي، وقــال يف    (6)

 اشرتاط البلو  والرشد قوال ، وقد فات صاحب املطلب ذلك(.  
 (.397انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (7)
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  .(1)من جهة الشرع ال بتفويض من  ريه عليهم والية
فتثبــــــــــــــت الوصــــــــــــــاية لــــــــــــــألب واجلــــــــــــــد وإ  عــــــــــــــال علــــــــــــــيهم دو   ريمهــــــــــــــا مــــــــــــــن 

ــارب  ــر (2)األقـــــــ ــل النظـــــــ ــيء وجعـــــــ ــم بشـــــــ ــدهم أو أجنـــــــــ  هلـــــــ ــى أحـــــــ ــو أوصـــــــ ــا لـــــــ ، حـــــــ
 . (3)فيه لزيد   تصو الوصاية لزيد وإ  صحت الوصية

 .(4)وتصو الوصية من األم على قول االصطخري
 .(6)أ  يوصي إىل  ريه يف الوصاية املطلقة (5)وصيموليس لل 

 .(7)وليس لألب وللجد الوصاية على األوالد البالغني العقالء الرشداء
وهـو  (8)وأما السفهاء؛ فن  كا  سفههم مقـار ً لبلـو هم كـا  هلمـا الوصـية علـيهم،

أ  واليتهمـا  ، وقد تقدم يف احلجر عن ابن سريج(9)تفريع على املذهب يف دوام حجرمها
  .تزول ابلبلو 

وإ  كــا  ســفيهاً ويكــو  احلجــر للحــاكم، وأنــه لــو أوصــى عليــه وهــو صــغري مث بلــد 
ســفيهاً زالــت الوصــية وأنشــه احلــاكم احلجــر عليــه، ]وإ  كــا  الســفه طــار ً بعــد البلــو    

 
 (.313 6البني)(، وروضة الط272 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.130 12انظر: كفاية النبيه) (2)
 (.106 5انظر: التهذيب) (3)
 (.130 12انظر: كفاية النبيه) (4)
 يف)ز(: )للوصي(. (5)
 (.314 6(، وروضة الطالبني)274 7(، والعزيز شرح الوجيز)486 4انظر: الوسيط) (6)
 (.314 6(، وروضة الطالبني)274 7(، والعزيز شرح الوجيز)334 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.400انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (8)
مالــه إذا منعــه مــن التصــرف فيــه وقيــل    يف اللغــة: املنــع. يقــال حجــر احلــاكم علــى املفلــس  احلجــر(  9)

 للحرام: حجر ألنه شيء ةنوع منه.
(، ولسـا   152ويف االصطالح: املنع من التصرفات املالية. انظر: الزاهـر يف  ريـب ألفـا  الشـافعي)

 (.353 4(، وهناية احملتاج)130 3( مادة)حجر(، ومغ  احملتاج)167 4العرب)
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، قالـــــه (1)تصـــــو وصـــــيتهما عليـــــه؛ ألنـــــه لـــــيس يف حجرمهـــــا بـــــل هـــــو يف حجـــــر احلـــــاكم[
 .(2)املاوردي

وإ  طرأ اجلنو  ،  (4)وصيتهما عليه  (3) بلد جمنو ً صحت وأما البالد اجملنو ؛ فن  
بعد البلو  فقد تقدم أ  يف عود واليتهمـا عليـه خالفـاً؛ فـن  قلنـا تعـود صـحت وصـيتهما 

 وإال فال. 
قىــــاء الــــديو ، ورد الودائــــع والعــــواري والغصــــوب،  وللموصــــي نصــــب الوصــــي يف 

الورثــة البــالغني الرشــداء ســواء كــانوا أوالداً أو  (6)علــى، ولهيــزه ودفنــه (5)وتنفيــذ وصــاايه
  .(7) ريهم

أو  ،يف وصـــايته بتفريـــق ثلثـــه علـــى الفقـــراء وصـــرفه يف عمـــارة مســـجد: وقـــال اإلمـــام
أو حنوه أثر بني، أما إذا أوصى ملعينني فال يكاد يظهـر للوصـي أثـر سـيما إذا كانـت   ،ثغر

 الوصية إبعتاب؛ فن  املوصى هلم  خذوهنا من  ري مراجعة األوصياء. 
ــهم  ــاءها مـــن مـــال أنفسـ ــة قىـ ــر؛ فـــن  للورثـ ــا يف قىـــاء الـــديو  أثـ ــر هلـ وكـــذا ال يظهـ

أهل رشد أ  يتعاطوا بيـع  (8)[وهم]أرادوا وإبقاء أعيا  الرتكة، فن    يؤدوها من ماهلم، و 

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 (.334 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
  ب(.69) (3)
 (.130 12(، وكفاية النبيه)334 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
(،  275 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)367ا ســـــياك[ يف)انظـــــر: التعليقـــــة الكهى]حتقيـــــق: داير   (5)

 (.103 6وهناية احملتاج)
 يف)ز(، )مع(. (6)
( "يعـ : ومـا يف معـىن ذلـك  403قال ابـن الرفعـة يف املطلـب العـايل]حتقيق: حممـد اخلليفـة[ يف) (7)

مــن لهــزه ودفنــه، ورد الغصــوب والعــواري والودائــع؛ أل  ذلــك لــيس ةــق للورثــة حــا يكــو  يف  
 امىائه إبطاالً حلقهم، أو حجراً عليهم فيه، وهذا ما أطلقه األصحاب".

 من األصل، واملثبت من)ز(.  ما بني املعكوفني ساقط (8)
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 .(1)الرتكة وصرف الثمن إىل الغرماء، وكا  املوصي فوض ذلك إىل الوصي ففيه تردد
ويف قوله ال فائدة للوصي يف الوصـية ابألعيـا  نظـر؛ فـن  املوصـى لـه لـو كـا   ائبـاً 

يكــن وصــي كانــت أو أتخــر قبولــه كانــت األعيــا  املوصــى اــا حتــت يــد الوصــي، ولــو   
 .(2)حتت يد احلاكم

وصـــياً يف قىـــاء ديونـــه   يكـــن للوصـــي الـــزام الـــوارث  (3)نصـــبإذا : وقـــال الرافعـــي
اإليفـــــاء مـــــن مـــــاهلم، أو تســـــليمها : بتســـــليم الرتكـــــة لتبـــــاع يف الـــــدين، بـــــل أبحـــــد األمـــــرين

  (4)لتباع
ومقتىاه أ  الورثة لو كانوا  ائبني رشداء أ  الوصـي يرفـع األمـر إىل احلـاكم ليـهذ  

 .له أو لغريه يف البيع
ــهظهر : قـــال الـــروايين ولـــو ابع الوصـــي لقىـــاء الـــدين املتـــاع قبـــل مراجعـــة الـــوارث فـ

  .(5)أنه ال يصو: الوجهني
ولــيس للــوارث إمســاك الرتكــة وبــذل قيمتهــا إذا زاد الــدين عليهــا وهنــاك مــن يبــذل 

  .دة على القيمة إال أ  يبذهلا هوزاي
رجاء الظفر بزايدة فيظهر أنه علـى اخلـالف فيمـا إذا ولو قصد رب الدين إشهارها  

 طلبه عامل القراض.
ينبغــي أال : يــه عوضــاً عــن دينــه، قــال الرافعــيادفــع هــذا العبــد إل: ولــو قــال املوصــي 

لو أوصـى أ  تبـاع : ، ولذلك قيل(6)راضاً أ ارث إمساكه؛ أل  يف عني األموال  يكو  للو 

 
 (.356-355 11انظر: هناية املطلب) (1)
 (.404انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (2)
 يف)ز(: )نصبه(. (3)
 (.275 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
   أقف عليه، ال يف احللية وال يف البحر وال من نقل عنه. (5)
 يف)ز(: )اعرتاضاً(. (6)
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  .(1)عني من أمواله من فال  نفذت الوصية
، وهــذا إذا كانــت قيمتــه قــدر دينــه، مث لــرب (2)وهــذا وجــه صــححه الــروايين: قلــت

فيباع هو و ريه من الرتكة ويوىف دينه من الـثمن. وإ     (3) الدين االعتياض وله االمتناع،  
 .(4)أكثر من دينه فهو حماابة معهكانت 

اإلمســـاك ولـــو قـــال بعـــه واقـــض دينـــه مـــن مثنـــه فيجـــوز أال يكـــو  هلـــم : قـــال الرافعـــي
 انتهى.  (5)أيىا؛ ألنه قد يكو  أطيب

، وحكي عـن القاضـي أيب الطيـب (6)وجهاً  ورواه الروايين  وهذا ما أورده البندنيجي
  (9)(8)، وأفا به القاضي وإ  ذكر الوجهني يف كتاب األسرار(7)أنه ال يتعني بال خالف

 كما مر. 
ة التعيني كما لو قبىـه مـن ولو قىى رب الدين دينه من مال الوارث بطلت فائد 
 .(10)أجن 

ولــو أوصــى بثلثــه للفقــراء ولــه يف ذمــة زيــد مــال فدفعــه للــوارث؛ فــن  : قــال القاضــي
ســلم الــوارث الثلــث للفقــراء فــذاك، وإ    يســلمه   يــهئ زيــد عنــه،  ــالف مــا إذا كــا  

 
 (.275 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.139 12انظر: كفاية النبيه) (2)
  أ(.70) (3)
 (.405انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (4)
 (.275 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.139 12( انظر: كفاية النبيه)6)
 (.  139 12( انظر: كفاية النبيه)7)
وهــــو حنــــو "التنبيــــه" قالــــه ابــــن قاضــــي شــــهبه. انظــــر: طبقــــات    -رمحــــه هللا–ظفــــر بــــه اإلســــنوي    (8)

 (.244 1(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة)196 1الشافعية ل سنوي)
ــرار ابــــن الرفعــــة يف املطلــــب    (9) ــه عــــن كتــــاب األســ   أقــــف علــــى هــــذا الكتــــاب، وهــــذا القــــول نقلــ

 (.405العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف)
 (.405انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (10)
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عليه دين فتسلم الوارث الدين وأتلفه، فن  ذمة زيد تهأ واب احلق على الوارث، والفـرب 
 .(1)الفقراء متعني يف عني الرتكة، وليس للوارث إبدالهأ  حق 

إذا كــا  علــى امليــت ديــن ولــه وديعــة عنــد زيــد   يكــن لــه دفعهــا إىل : وقــال أيىــاً 
 .(2)املودع، فنذا  رم رجع على الوارث الوارث؛ فن  دفعها وأتلفها الوارث ضمنها 

يعـني مـاالً وال ثـوابً، أو بـرد ولو أوصى إىل رجـل بتجهيـزه وتكفينـه و  :  قال اإلمام 
مغصوب فافتقر إىل ثوبه، فـهراد الـوارث بـذل ذلـك مـن مـال نفسـه   يكـن للوصـي منعـه، 
وإ  أراد أ  يبيــع مــن الرتكــة بنفســه مــا يصــرفه يف ذلــك وأراد الوصــي أ  يتعاطــاه فهيهمــا 

 .(3)أحق؟ فيه وجها 
ــية : قــــال ــا يســــتقلو  ؛ (4)[الودائــــعو  ]بــــرد الغصــــوب وال فائــــدة يف الوصــ فــــن  أراباــ

 انتهى. (5)أبخذها
وفائدة الوصية برد املغصوب وبرد الودائـع تسـليط املوصـي علـى قبىـها حـني عينـه  

ــا ــور راــ ــده إىل حىــ ــا يف يــ ــاكم، أو يبقيهــ ــدفعها إىل احلــ ــا؛ ليــ ــودع   (6)راــ ــا إذا أراد املــ كمــ
  .(7)السفر، ويسقط عنه الىما  ابلوصية اا إىل أمني

 . (8)وهل يشرتط أ  يكو  ةن فوض ماله إليه؟ فيه وجها 
ــى الصـــحيو ــد علـ ــاة اجلـ ــال يف حيـ ــى األطفـ ــي علـ ــوز لـــألب نصـــب وصـ وال ، وال اـ

 
 (.139 12انظر: كفاية النبيه) (1)
 (.140 12انظر: كفاية النبيه) (2)
ــد أ  يقــــال: إذا   يـــؤد الورثــــة الـــديو  مــــن    (3) ــب عــــن املوصـــي، فــــال يبعـ ــة أ  الوصــــي  ئـ مـــن جهـ

 البيع و تاط، وال يعرتض عليه. أمواهلم، فله أ  يتوىل
 (.  356 11واوز أ  يقال: التعويل على الورثة يف ذلك. انظر: هناية املطلب)

 ما بني املعكوفني يف األصل)يف املغصوب وبرد الوصية والودائع(، واملثبت من)ز(. (4)
 (.356 11انظر: هناية املطلب) (5)
 (.407انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (6)
 (.378 11(، وهناية املطلب)358 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.407انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (8)
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 . (1)خالف يف جواز نصبه يف حياته لقىاء الديو  وتنفيذ الوصااي وحنوه
 فرعان
  يكـن للجـد تفرقـة الوصـااي، بـل  (2) أوصى بوصااي وخلف أابه وأطفااًل، :  األول

إ  كــــــا  هلــــــا وصــــــي نفــــــذها وإال توالهــــــا احلــــــاكم، واألب أوىل أبمــــــر األطفــــــال وقىــــــاء 
 .(3)الديو 

كالوصـية ابملـال، كمـا   -علـى املـذهب-وأقدم عليه أنه اـوز تعليـق الوصـاية :  الثاين
فــنذا مــتَّ فقــد أوصـــيت إىل فــال  أو فهــو وصــيي، أو أوصـــيت  ،إليـــك لــو قــال أوصــيت 

إليك إىل أ  يبلد اب  فال  رشيداً أو يقدم من سفره، فـنذا بلـد أو قـدم فهـو الوصـي، أو 
  (4)قال أوصيت إليك إىل سنة فنذا مىت فوصيي فال ، فيكو  فال  وصياً بعد ذلك 

 .(5)الروايينأنه ال يصو، وجزم به : وفيه وجه
إذا تقــرر ذلــك، فــنذا أوصــى إلنســا  وأذ  لــه أ  يوصــي عنــد موتــه إىل  ــريه؛ فــن   

أوصـي إىل مـن شـدت برتكـ ، فهوصـى : جعله وصياً من جهة الوصي أو   يعينه أب  قـال
 : اا إىل رجل فطريقا 

 : (6)أ  فيه قولني: أصحهما

 
(، والعزيــز شـــرح  108 5(، والتهــذيب)366انظــر: التعليقــة الكهى]حتقيــق: دايرا ســـياك[ يف)  (1)

 (.315 6روضة الطالبني)(، و 276 7الوجيز)
  ب(.70) (2)
 (315 6(، وروضة الطالبني)276 7(، والعزيز شرح الوجيز)108 5انظر: التهذيب) (3)
أل  املوصــي هـــو الــذي أوصـــى إليهمــا، ورضـــيهما، إال أ  الوصــاية إىل الثـــاين مشــروطة بشـــرط.    (4)

(، وروضــة  273 7يز)(، والعزيــز شــرح الــوج655انظــر: تتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن احلــريب[ يف)
 (.100 6(، وهناية احملتاج)331 6(، والنجم الوهاج)314 6الطالبني)

( "إذا مــت فقــد أوصــيت إليــك ال اــوز ألنــه عقــد الوصــية ابلصــفة  63 6قــال يف ةــر املــذهب)  (5)
ــاز". وانظــــر: العزيـــز شــــرح الــــوجيز) ــال: أوصــــيت إليـــك إذا مــــت جـ (،  273 7والشـــرط ولــــو قـ

 (.136 12وكفاية النبيه)
   .(274 7العزيز شرح الوجيز)(246 8)مع األم املختصرانظر:   (6)
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 . (2)(1)يصوأنه : أصحهما
 . (3)القطع به: والثاين

: وإ  جعلــــه وصــــياً مــــن جهــــة املوصــــي؛ أب  قــــال مــــن أوصــــيت إليــــه فثالثــــة طــــرب
 .(4)وبه قال القفال ،القاضي ابملنع: أحدها

 .(5)أنه على القولني: والثاين
ــيا  الطـــــهي: والثالـــــث ــال القاضـــ ــه قـــ ــع ابلصـــــحة، وبـــ ــروايين (6)القطـــ ــن  (7)والـــ وابـــ

 .(9)، واألظهر املنع(8)الصبا 
وإ  عــني الشــخص املوصــى إليــه؛ أب  قــال جعلــت لــك أو أذنــت لــك أ  توصــي  

ّ طريـق اختلفـوا هنـا علـى  ّ ابلصحة فهنـا أوىل، ومـن أثبـت مثي إىل فال  برتك ، فمن قطع مثي
 : طريقني

  .القطع ابلصحة: أحدمها
إجراء القولني؛ فن  قلنا يصو فمات الوصي عن  ري وصية إىل فال  فهل :  والثاين

 على احلاكم نصبه؟ أو له نصب  ريه؟ فيه وجها . 
إىل مــــن : ولــــو   يىــــف الوصــــية إىل نفســــه وال إىل وصــــّيه بــــل أطلــــق، وقــــال أويف

 
 (.314 6(، وروضة الطالبني)274 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.274 7والقول الثاين: املنع. انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.274 7أي ابلصحة. انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.274-273 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 ( أحدمها: الصحة؛ أل  الوصاية إىل األول والثاين صادرة من املوصي.5)

 (.273 7وأظهرمها: املنع؛ أل  املوصى إليه جمهول هاهنا. انظر: العزيز شرح الوجيز)
 (.387قيق: دايرا سياك[ يف)انظر: التعليقة الكهى]حت (6)
 (.148 8انظر: ةر املذهب) (7)
 (.274 7العزيز شرح الوجيز)و   (995انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف) (8)
(، وروضــــــــــة  273 7أل  املوصــــــــــى إليــــــــــه جمهــــــــــول هاهنــــــــــا. انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)  (9)

 (.314 6الطالبني)
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يء فيهــا اخلــالف؟ أو يقطــع شــدت، أو إىل فــال ؛ فهــل  مــل علــى الوصــاية عنــه حــا اــ
، وهـو كـاخلالف فيمـا إذا قـال (1)الثـاين أبنه ال يوصـي عنـه؟ فيـه طريقـا ، صـحو البغـوي

ــه ــن : لوكيلـ ــل عـ ــه وكـ ــل عـــ ؟ أو كقولـ ــه وكـ ــل هـــو كقولـ ــل عـــ  وال عنـــك، هـ ل، و  يقـ ــّ وكـ
 نفسك؟

 فرع
تـرك أطفـاالً و  يـويف علـيهم، أو أوصـى لو أوصى بشيء و  يـويف مبـن يتـواله، أو 

فانعزل الوصي؛ لزم احلاكم أ  ينصب من يقوم بـذلك بشـرط االتصـاف بصـفات الوصـي 
 . (2)املتقدم

 املوصص فيه: الركن الثالث 
الــ  يتوالهـــا القاضــي أو قيمــه لـــوال الوصــي، فيـــدخل  (3) وهــو التصــرفات املاليـــة  

وتنفيــذ الوصــااي مــن تفرقــة املــال، وتنجيــز اإلعتــاب والوقــف الوصــاية بقىــاء الــديو ، : فيــه
وحنـــــوه، والتصـــــرف لألطفـــــال واجملـــــانني، ويـــــدخل أيىـــــاً الوصـــــية بـــــرد الغصـــــوب والودائـــــع 

 . (5)، وقد تقدم توقف اإلمام يف هذا، ويف األعيا  املوصى اا ملعني(4)والعواري
ــو وإ  عـــني  ــال يصـ ــزويج؛ فـ ــاء ابلتـ ــه اإليصـ ــرج منـ ــع ويـ ــاء البيـ ــاية ببنـ ــزوج، والوصـ الـ

والكنــــــائس، وكتــــــب التــــــوراة و ريهــــــا مــــــن الكتــــــب املنســــــوخة وكتــــــب الفلســــــفة والنجــــــوم 
 . (6)وحنوها

ويلحق ابملال ما يصو الوصية به وليس مبال كالكلـب املنتفـع بـه، وجلـد امليتـة قبـل 

 
 (.314 6(، وروضة الطالبني)274 7(، والعزيز شرح الوجيز)110 5انظر: التهذيب) (1)
 (.355-354 11انظر: هناية املطلب) (2)
  أ(.71) (3)
 (.315 6بني)(، وروضة الطال276 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (، من النص احملقق.145انظر: يف)( 5)
ــر: احلــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــري)  (6) ــز شــــــــــــــرح الــــــــــــــوجيز)493 14انظــــــــــــ (، وروضــــــــــــــة  276 7(، والعزيــــــــــــ

 (.315 6الطالبني)
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 .(1)الداب ؛ فتجوز الوصاية بتفرقته
 فرع

لــو أدى الوصــي مــن مالــه الوصــية لريجــع يف الرتكــة؛ فــن  كــا  وار ً : قــال العبــادي 
 .و  يرجعجاز، وإ  كا  أجنبياً نفذ 

 .الصيغة: الركن الرابع 
وقيــل إ  عملــه يقــوم مقامــه  ، (2)فــال بــد مــن اإلاــاب، وكــذا القبــول علــى املــذهب 

 . (3)كما قيل به يف الوكالة
أوصيت إليك يف أمور أوالدي، أو فوضت إليك أمورهم، أو :  يقولأ   :  فاإلااب 

 . (4)أقمتك مقامي، أو نزلتك منزل  يف أمر أوالدي بعد موا وحنوه
 .(5)ويف انعقادها بلف  الوالية وجها 

أوصــيت إليــك ســنة، أو يقــول : والتوقيــت؛ أب  يقــول -كمــا تقــدم-واــوز التعليــق 
تنكحي؛ فنذا مىـت أو نكحـت أوصـيت فـال ً، وكـذا لـو أوصيت إليك إىل أ  :  لزوجته
 .(6)إىل أ  يبلد ولدي: قال

عقــــب اإلاــــاب علـــــى  (7)أ  يقــــول قبلــــت وحنــــوه، وال يشـــــرتط وقوعــــه: والقبــــول 
، (1)أنه ال يعتد به يف حياتـه: وأظهر الوجهني،  (9)ويكفي بعد موت املوصي،(8)املذهب

 
 (.120-119 6(، وروضة الطالبني)237-236 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
(، وهنايـــة  316 6(، وروضـــة الطـــالبني)277 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)312 8انظـــر: البيـــا )  (2)

 (.107 6احملتاج)
 (.316 6(، وروضة الطالبني)277 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.69 3(، وأسىن املطالب)316 6(، وروضة الطالبني)277 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.  137 12كفاية النبيه)(، و 285 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
(،  333 6(، والــنجم الوهــاج)316 6(، وروضــة الطــالبني)277 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (6)

 (.106 6وهناية احملتاج)
 يف )ز(: )قبوله(. (7)
(،  316 6(، وروضـة الطـالبني)277 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)353 11انظر: هناية املطلب) (8)

 (.107 6وهناية احملتاج)
(، وروضــــــة  277 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)312 8(، والبيــــــا )107 5انظــــــر: التهــــــذيب)  (9)

 (.316 6الطالبني)
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العـــراقيني أ  الـــوجهني مفرعـــا  علـــى القـــول أب  االعتبـــار وعـــن ، (2)وقطـــع مجاعـــة مبقابلـــه
 . (3)ابألهلية يوم املوت أو منه إىل يوم القبول؟ ابعتبارها يوم املوت فال يصو هذا القبول

موتـه جـاز، وال يعتـه فيـه الفوريـة بعـد  (4)وعلى األول لو رد يف حياتـه وقبِـل ]بعـد[
املوت على الصحيو، وعلى الثاين لو ردها   يكن له قبوهلا بعد يف حياته وال بعد موتـه، 

 . (5)وعلى الوجهني لو رد بعد املوت بطلت
ــل ال بــــد أ  : أ  يقــــول (6)  وال يكفـــي يف اإلاـــاب   أوصـــيت إليـــك كالتوكيــــل، بـ
وتنفيـذ وصـي ، والتصـرف يف مـال أطفـايل، والقيـام مبصـاحلهم أو يف قىـاء ديـوين،  :  يقول

 . (7)يف أحد هذه األمور
ولو قال أوصيت إليك يف أمر أطفايل، أو أقمتك مقامي واقتصـر عليـه فهـل يصـو 

 : ويستفيد به التصرف؟ فيه ثالثة أوجه
 .(8)يصو و ف  وال يتصرف: أحدها

 
(،  316 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)277 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)107 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (1)

 (.434 6والنجم الوهاج)
مــنهم صــاحب التنبيــه، كمــا لــو وكلــه بعمــل يتــهخر وقتــه، يكــو  القبــول يف احلــال واالمتثــال يف    (2)

 (.137 12كفاية النبيه)و   (،107 5(، والتهذيب)140-139املستقبل. انظر: التنبيه يف)
 (.352 11انظر: هناية املطلب) (3)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (4)
 (.316 6(، وروضة الطالبني)277 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
  ب(.71) (6)
(، وهنايـة  316 6(، وروضة الطالبني)277 7(، والعزيز شرح الوجيز)107 5انظر: التهذيب) (7)

 (.106 6احملتاج)
 (.316 6(، وروضة الطالبني)277 7(، والعزيز شرح الوجيز)489 4انظر: الوسيط) (8)
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 .(1)وهو املذهب: قال املتويل، يصو وله التصرف يف املال: والثاين
 . (2)ال يصو: والثالث

نصبتك قيمـاً يف أمـر : لأ  األولني جاراي  فيما لو قال القاضي لرج:  وقال الغزايل
 . (4)وكالم اإلمام يقتىي اجلزم فيه ابألول، (3)األطفال
اعتقـــل لســـانه؛ فقـــرئ عليـــه كتـــاب الوصـــية فهشـــار برأســـه أ  نعـــم، أو أوصـــى ولـــو  

 . (5)ابإلشارة املفهمة، أو كتب صو
ولو أوصى إليه بنوع من التصرف   يتعده إىل  ريه، فنذا أوصى بتفرقة ثلثه   يكن 
ــت يــــده وال  ــ  حتــ ــه، وال رد أمــــوال النــــاس الــ ــه النظــــر يف أمــــر أطفالــــه، وال قىــــاء ديونــ لــ

 .(6)عكسه
 فرع

اــوز أ  يوصــي إىل اثنــني فــهكثر، وأ  يوصــي إىل واحــد وينصــب عليــه مشــرفاً فــال 
يتصــرف الوصــي إال إبذنــه، ويــتص الوصــي ابلعقــد والتنفيــذ، واملنصــوب ابإلشــراف؛ فلــو 

: فن  صـرح ابسـتقالل كـل واحـد ابلتصـرف كمـا لـو قـال، (7)أراد املشرف أ  يعقد   از

 
(،  668، اعتمــــاداً علــــى العــــرف. انظــــر: تتمــــة اإلابنــــة]حتقيق: أًــــن احلــــريب[ يف)وهــــو األصــــو  (1)

(، وحتفـة  334 6(، والـنجم الوهـاج)316 6الطـالبني)(، وروضـة  277 7والعزيز شرح الوجيز)
 (.91 7احملتاج)

 (.334 6انظر: النجم الوهاج) (2)
 (.107 5(، والتهذيب)966انظر: البسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف) (3)
( "فهمـا األب إذا قـال: نصـبتك وصـيا علـى أطفـايل أو يف  459 5لف  اإلمام يف هناية املطلب) (4)

 طفايل، فال شك أ  الوصي  ف  عليهم أمواهلم".أموال أ
(،  137 12(، وكفايــة النبيــه)317 6(، وروضــة الطــالبني)278 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (5)

 (.433 6والنجم الوهاج)
(،  317 6(، وروضـة الطــالبني)278 7(، والعزيــز شـرح الــوجيز)336 8انظـر: احلــاوي الكبـري)  (6)

 (.70 3وأسىن املطالب)
 (.317 6(، وروضة الطالبني)278 7(، والعزيز شرح الوجيز)336 8نظر: احلاوي الكبري)ا (7)
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بــه مــا لــو  (2)وأحلــق أبــو الفــرج، (1)مــا وصــي يف كــذاأوصــيت لكــل منكمــا، أو كــل منك
 ، وفيه إشكال تقدم يف القراض. (3)أنتما وصياي يف كذا: قال

وإ  شرط اجتماعهما على التصرف   يكن لواحد منهما االنفراد، فلو تصرف    
 . (4)ينفذ وإ  كا  عتقاً، ويىمن ما أنفق
أ  يتلفظــا بصــيد العقــود معــاً، بــل أ  يصــدر عــن  (5)ولــيس املــراد مــن ]اشــرتاكهما[

  .(6)رأيهما، إما إبذ  أحدمها لرخر يف ذلك أو مشاورته، أو إبذهنما لثالث
ولــو وكــال مــن يتصــرف عنهمــا بغــري مراجعــة   يصــو، وإ  حصــل لكــل منهمــا أو 

 . (7)آخر عمال بذلك ألحدمها االنفراد يف تصرف واالشرتاك يف تصرف 
أوصـــــيت إليكمـــــا نـــــزل علـــــى : وإ  أطلـــــق و  يبـــــني انفـــــراداً وال اشـــــرتاكاً؛ أب  قـــــال

 .(8)االشرتاك
يف حال  اشـرتاط االجتمـاع واإلطـالب مـا إذا كانـت  (9)واستثىن مجاعة من املراوزة 

 
(،  279 7( والعزيــز شــرح الــوجيز)306 8يثبــت االســتقالل لكــل واحــد منهمــا. انظــر: البيــا )  (1)

 (.318 6وروضة الطالبني)
أبو الفرج: هو عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبـد الـرمحن السرخسـي، األسـتاذ أبـو   (2)

الفــرج الـــزاز صــاحب التعليقـــة، فقيــه مـــرو املعــروف ابلـــزاز، وكــا  أحـــد مــن يىـــرب بــه املثـــل يف  
حف  مذهب الشافعي وأحد األجالء من األئمة وكا  ورًعا دينـا تفقـه علـى القاضـي، وصـنف  

اإلمـــالء اشـــتهر عنـــه كثـــريًا، وتـــويف ســـنة أربـــع وتســـعني وأربـــع مائـــة. انظـــر: طبقـــات  كتـــااًب مســـاه  
 (506(، وطبقات الشافعيني يف)101 5الشافعية الكهى)

 (.318 6(، وروضة الطالبني)279 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
ســىن  (، وأ318 6(، وروضــة الطــالبني)279 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)307 8انظــر: البيــا )  (4)

 (.70 3املطالب)
 ما بني املعكوفني يف األصل)اتفاقهما(، واملثبت من)ز(.  (5)
 (.318 6(، وروضة الطالبني)279 7(، والعزيز شرح الوجيز)358 11انظر: هناية املطلب) (6)
 (.362 11انظر: هناية املطلب) (7)
 (.318 6(، وروضة الطالبني)279 7(، والعزيز شرح الوجيز)307 8انظر: البيا ) (8)
: هــم فقهــاء الشــافعية الــذين تلقــوا وتتلمــذوا علــى علمــاء الشــافعية مــن خراســا ، وهنجــوا  املــراوزة  (9)

= 
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، وقىـــاء الـــديو  الـــ  (2)[عـــني]مل عـــنيولالودائـــع والعـــواري والغصـــوب،  (1)  الوصـــية بـــرد
 ،(3)جنسها يف الرتكة، وقـالوا لكـل منهمـا االفـراد بـذلك؛ أل  مسـتحقها يسـتقل أبخـذها

 . (5)، وتبعه الغزايل(4)وقد تقدم أ  االمام رأى أ  الوصية بذلك ابطلة كذلك 
صـرحوا هنـا ابلوصـية بـرد الغصـوب والودائـع، ووقـوع املـدفوع موقعـه، :  وقال الرافعـي

لكــن لــويز االنفــراد لكــل منهــا لــيس ببــني؛ وعــدم الــرد والــنقض عنــد انفــراد أحــدمها بــني، 
فــــن  تصــــرفهما يف ذلــــك يســــتفاد مــــن الوصــــاية، فلــــيكن ةســــب الوصــــاية، ولتجــــيء فيــــه 

مــــا هــــو   األحــــوال الــــثالث املــــذكورة يف ســــائر التصــــرفات، ويؤخــــذ مــــن كــــالم األصــــحاب 
 انتهى.  (6)التصريو يف أ  احلكم كذلك ك

ــزايلوعبـــــــــــارة ال ــريج غـــــــــ ــياء  وابـــــــــــن ســـــــــ ــذه األشـــــــــ تقتىـــــــــــي مكـــــــــــن مســـــــــــتحق هـــــــــ
ــندوب وحنــــــــــــــــوه ــتج إىل فــــــــــــــــتو ابب أو صــــــــــــــ ــو ظــــــــــــــــاهر إ     ــــــــــــــ ــا، وهــــــــــــــ ، (7)منهــــــــــــــ

 
ــغري   ــال الصــ ــو: القفــ ــانيني هــ ــة اخلراســ ــيس طريقــ ــريقتهم، ورئــ ــوا علــــى طــ ــنفوا وألفــ مــــنهجهم، وصــ

اعــة كثــريو ، ومــن أشــهرهم أبــو حممــد اجلــوي ، والفــوراين، والقاضــي احلســني.  املــروزي، وتبعــه مج
ــراقيني لنصــــويف الشــــافعي وقواعــــد مذهبــــه ووجــــوه   ــم أ  نقــــل أصــــحابنا العــ قــــال النــــووي: واعلــ
متقــدمي أصــحابنا أتقــن وأثبــت مــن نقــل اخلراســانيني  البــا، واخلراســانيو  أحســن تصــرفا وةثــا  

 (.69 1(، واجملموع يف)133-132قدمة هناية املطلب يف)وتفريعا وترتيبا  البا. انظر: م
  أ(.72) (1)
 ما بني املعكوفني يف األصل)معني(، واملثبت من)ز(. (2)
(،  278 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)109 5(، والتهـــــذيب)358 11انظـــــر: هنايـــــة املطلـــــب)  (3)

 (.317 6وروضة الطالبني)
 ( من النص احملقق.145انظر: يف)( 4)
 (.490 4انظر: الوسيط) (5)
 (.279 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
ــا ال  تــــاج فيــــه إىل املوصـــي كــــالتمكني مـــن أخــــذ املغصــــوب    (7) ــارة الغــــزايل يف الوســـيط "نعــــم مـ عبـ

والوديعــة وأعيــا  احلقــوب ال  تــاج فيــه إليهمــا ألنــه ال  تــاج أصــال إىل الوصــي بــل للمســتحق  
 (490 4األخذ إذا ظفر به". انظر: الوسيط)
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 .(1)صر ة يف التسليم واإلمام والفوراين وعبارته يف البسيط
ولــــو مــــات أحــــد الوصــــيني، أو جــــن، أو فســــق، أو عــــزل نفســــه، أو   يقبــــل، أو  

 اب؛ فن  كا  املوصي أثبت لكل منهما االستقالل اكتفى ابآلخر، ولـيس للقاضـي أ  
ــعف، وإ     ــه  ـــريه إال أ  يىـ ــالب ينصـــب معـ ــريو أو إبطـ ــا ابلتصـ ــا إمـ ــل منهمـ ــه لكـ يثبتـ

وليس للقاضي استنابة اآلخر وإثبات االستبداد له علـى ، (2)الوصية نصب القاضي بدله
 . (4)(3)الصحيو

ــد أم  ــا فهـــــل للقاضـــــي نصـــــب واحـــ ــا  مبـــــوت أو فســـــق أو  ريمهـــ ولـــــو انعـــــزل االثنـــ
ــو  ــال العراقيـــ ــا : البـــــد مـــــن اثنـــــني؟ قـــ ــذا  الوجهـــ ــاء (5)فيـــــه هـــ ــام االكتفـــ ، واختـــــار اإلمـــ

 .(6)بواحد
أوصــيت لعمــرو   تكــن وصــية عمــرو عــزالً : أوصــيت إىل زيــد، مث قــال: ولــو قــال 

لزيد، سواء كانتا يف مرض واحد أو يف مرضني، ومهـا وصـيا  معـاً فيمـا وصـامها فيـه، فهمـا 
اآلخـــــر فهـــــو متفـــــرد بـــــه، وإ  قبـــــل أحـــــدمها دو  اآلخـــــر انفـــــرد مـــــا ذكـــــره ألحـــــدمها دو  

 ، وفيه نظر. (7)ابلتصرف
 

ــفر الغامــــــــــدي[ يف)  (1) ــن مســــــــ ــد بــــــــ ــق: حامــــــــ ــر: البســــــــــيط ]حتقيــــــــ ــة  968-967انظــــــــ (، وهنايــــــــ
  أ(.  223(، واإلابنة يف)ل358 11املطلب)

 (.318 6(، وروضة الطالبني)279 7(، والعزيز شرح الوجيز)337 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 (.279 7(، والعزيز شرح الوجيز)109 5(، والتهذيب)337 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
اكم، فجــاز أ  يكــو  البــاقي أمينــاً مــن قبــل  والوجــه اآلخــر: اــوز؛ أل  النظــر قــد صــار إىل احلــ  (4)

 (.308 8احلاكم ووصياً من املوصي. انظر: البيا )
 أحدمها: ال؛ أل  املوصى   يرض بواحد. (5)

ــار األمـــــــــر إىل احلـــــــــاكم. انظـــــــــر: هنايـــــــــة   والثـــــــــاين: اـــــــــوزح، أل  حكـــــــــم وصـــــــــيته قـــــــــد ســـــــــقط، وصـــــــ
 (.109 5(، والتهذيب)365 11املطلب)

ــ  (6) ــة املطلــ ــه إذا بقــــي  365 11ب)ولفظــــه يف هنايــ ــد؛ فننــ ــذه الصــــورة بعيــ ــر اخلــــالف يف هــ ( "وذكــ
أحـــدمها، فهـــو متعلـــق الوصـــاية، فـــال يبعـــد اشـــرتاط ضـــم شـــخص آخـــر إليـــه؛ فـــنذا خرجـــا مجيعـــا  

 ابلفسق عن الوصاية، أو ماات، فقد زالت الوصاية ابلكلية، فصار كما لو   يويف أصال".
(،  318 6(، وروضـة الطــالبني)280 7الــوجيز)(، والعزيــز شـرح  338 8انظـر: احلــاوي الكبـري)  (7)

 (.336 6والنجم الوهاج)
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لـه  وقـال البغـوي، (1)وإ  قبال معاً فليس ألحدمها االنفراد ابلتصرف علـى املـذهب
 . (2)االنفراد
الــذي أوصــيت بــه إىل زيــد قــد أوصــيت بــه إىل عمــرو كــا  رجوعــاً عــن : ولــو قــال 

 .(4)على الصحيو (3) األوىل،  الف الوكالة 
ولو أوصى إىل زيد مث قال ضممت إليك عمرواً، أو قال لعمرو ضممتك إىل زيد؛ 

]زيـد وصـي وعمـرو ويشـبه أ  يقـال : قـال الرافعـي،(5)مهـا شـريكا : فـن  قـبال قـال الغـزاىل
  .(6)مشرف عليه

إ  ضــم  (8)[ويشــبه أ  يقــال: قــال الرافعــي، (7)وإ  قبلهــا زيــد دو  عمــرو اســتقل
 . (9)عمرو إليه يسلب استقالله

 (10)بدالً عن زيدناً إليه أمي ل عمرو دو  زيد   يستقل، بل يىموإ  قب
 .(11)بغي أ  ايء يف استقالله الوجها وين: قال الرافعي

ويف تعليق القاضي أنه لو أوصى لزيد بعبد مث قال لعمرو ضممتك إليه؛ فـن  قـبال  
ثلثــاه لزيــد، وثلثــه لعمــرو، وإ  قبــل زيــد وحــده فكلــه لــه، أو عمــرو : فالعبــد بينهمــا أثــال ً 

 
(، وروضـــة  280 7( والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)690انظـــر: تتمـــة اإلابنـــة]حتقيق: أًـــن احلـــريب[ يف)  (1)

 (.334 6(، والنجم الوهاج)318 6الطالبني)
 (.109 5انظر: التهذيب) (2)
  ب(.72) (3)
 (.92 7(، وحتفة احملتاج)318 6وروضة الطالبني)(،  280 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.71 3(، وأسىن املطالب)968انظر: البسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف) (5)
 (.280 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
ــيط)  (7) ــر: الوســـــــ ــرف. انظـــــــ ــوجيز)491 4أي ابلتصـــــــ ــرح الـــــــ ــز شـــــــ ــة  280 7(، والعزيـــــــ (، وروضـــــــ

 (.71 3(، وأسىن املطالب)319 6الطالبني)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (8)
 (.280 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 (.71 3املطالب) (، وأسىن318 6(، وروضة الطالبني)280 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
 (.280 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (11)
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 . (1)وحده فله نصفه
ــن تعليـــــــــــــق أيب علــــــــــــي الطـــــــــــــهي يف مســــــــــــهلة الوصـــــــــــــااي أهنمــــــــــــا إذا قـــــــــــــبال  : وعــــــــــ

كــــــــــــا  زيــــــــــــد وصــــــــــــياً يف الثلثــــــــــــني وعمــــــــــــرو يف الثلــــــــــــث، وال بــــــــــــد مــــــــــــن اجتماعهمــــــــــــا 
ــا  وصـــــــــــــــــياً يف النصـــــــــــــــــف كالوصـــــــــــــــــية  ــه، وإ  قبـــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــرو وحـــــــــــــــــده كـــــــــــــــ عليـــــــــــــــ

 .(2)ابملال
ــل منهمــــا أ    ــتقلني وقــــال كــ ــن  كــــا  مســ ــيا  يف التصــــرف؛ فــ ــو اختلــــف الوصــ ولــ
ــا يف : (3)الشــــي/ أبــــو حامــــدحكــــى  ،أتصــــرف ــه يقســــم بينهمــــا، ويتصــــرف كــــل منهمــ أنــ

 .(4)النصف، فن    ًكن قسمته وقف حا يتفقا
 . (5)إىل تصرف نفذمن سبق : -منهم اإلمام-وقال مجاعة 

وإ    يكـو  مســتقلني أمرمهـا احلــاكم مبـا يــراه مصـلحة؛ فــن  امتنـع أحــدمها ضــم إىل 
اآلخــر أمينــاً، وإ  امتنعــا معــاً   ينعــزال، ويقــيم احلــاكم اثنــني مقامهمــا  ئبــني عنهمــا حــا 

 : وإ  اختلفا يف تعيني من تصرف إليه الوصية من الفقراء فوجها ، (6)يتفقا
 .(7)أ  احلاكم يتوىل التعيني: -والرافعي وجزم به الغزايل-أحدمها 

 
   أقف عليه فيما اطلعت عليه من املصادر. (1)
   أقف عليه فيما اطلعت عليه من املصادر. (2)
هــو: أمحـــد بــن حممـــد بــن أمحـــد اإلســـفراييّ ، أبــو حامـــد، األســتاذ، العالمـــة، شــي/ طريقـــة أهـــل    (3)

ــّداركي، ومـــن  العـــراب، متبحـــر يف الفقـــه، مـــن شـــيوخ ه: أيب احلســـن بـــن املـــرزاب ، وأيب القاســـم الـ
تالميذه: أيب احلسن املاوردي، وأيب عبد هللا الصيمري، ومن مؤلفاته: شرح على خمتصـر املـزين،  

 وكتاب يف األصول، تويف سنة ست وأربعمائة للهجرة.
 (.61 4(، طبقات الشافعية الكهى للس بكي )193 17انظر: سري أعالم النبالء )

(، واملطلــــب العــــايل]حتقيق:  319 6(، وروضــــة الطــــالبني)280 7انظــــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  (4)
 (.71 3(، وأسىن املطالب)460حممد اخلليفة[ يف)

(، والعزيـز  357 11أي ال حاصل هلذا اخلالف، ومن سبق، نفذ تصرفه. انظر: هنايـة املطلـب) (5)
 (319 6(، وروضة الطالبني)280 7شرح الوجيز)

 (.71 3(، وأسىن املطالب)319 6(، وروضة الطالبني)280 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
(، وأسـىن  319 6(، وروضـة الطـالبني)280 7(، والعزيز شـرح الـوجيز)491 4انظر: الوسيط) (7)

= 
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 . (1)يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة اعتمد رأيه، واستبعده اإلمام: و نيهما
  .(2)يقسم بينهما:   اختلفا يف احلف  قال الشافعيوإ 

ــمة  ــواء كــــا  مســــتقلني أم ال، وتكــــو  القســ فهخــــذ اجلمهــــور إبطالقــــه إذا قبلهــــا ســ
 . (3)ةسب القيمة

وإ  تنازعا يف عني البقعـة احملفـ  فيهـا؛ فيقـرع بينهمـا أو يعـني القاضـي الـذي لكـل 
 .(4)منهما؟ فيه وجها 

 ويف اختصايف كل منهما ابلتصرف فيما يف يده اخلالف. 
أراد الشافعي ما إذا كـا  لكـل منهمـا االسـتقالل، أمـا إذا   :  (5)إسحابوقال أبو  

 .(6)يكو  مستقلني فال ينفرد أحدمها ةف  البعض ويصري كما ال يقسم
 . (7)كا  مستقلني وتنازعا يف التصرفإنه محله على ما إذا  : وقيل

 
 (.71 3املطالب)

( "فمــن أصــحابنا مــن قــال: احلــاكم يقــرع بينهمــا. وهــذا فيــه  357 11ولفظــه يف هنايــة املطلــب)  (1)
  بعــد؛ فــن  اســتعمال القرعــة مــن  ــري ثبــت شــرعي يف كــل موضــع ال ســبيل إليــه، و  يــرد يف مثــل

 هذا استعمال القرعة".
 (.246 8خمتصر املزين مع األم)و   (،127 4انظر: األم للشافعي ) (2)
( قــــال النــــووي "والصــــحيو  319 6(، وروضــــة الطــــالبني)281 7انظــــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  (3)

 املنصويف الذي عليه اجلمهور: أنه ال فرب".
 بينهما.: يقرع األصو (4)

(،  319 6(، وروضـة الطـالبني)281 7والثاين: يرجع إىل تعيني القاضي. انظر: العزيز شرح الـوجيز)
 (.  133 12وكفاية النبيه)

هـو إبــراهيم بــن أمحــد أبــو إسـحاب املــروزي شــي/ الشــافعية وأحــد أئمـة املــذهب، أخــذ الفقــه عــن    (5)
مــة كــهيب زيــد املــروزي، والقاضــي  عبــدا  املــروزي، مث عــن ابــن ســريج واإلصــطخري، وحــرج بــه أئ

أيب حامــد أمحــد بــن بشــر املــروروذي، انتهــت إليــه ر ســة املــذهب يف زمانــه وصــنف كتبــا كثــرية،  
(، طبقــات الشــافعية  429 15تــويف ســنة أربعــني وثالمثائــة للهجــرة. انظــر: ســري أعــالم النــبالء)

 (.105البن قاضى شهبة يف)
 (.  133 12(، وكفاية النبيه)280 7(، والعزيز شرح الوجيز)309 8انظر: البيا ) (6)
 (.133 12انظر: كفاية النبيه) (7)
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 م فيحفظانــــــه معـــــــاً يف موضــــــع بيــــــدمها يقفــــــال  عليـــــــه،قســــــَّ وإ  كــــــا  املــــــال ال يح  
، (2)أو اعــــــاله بيـــــــد أمــــــني  فظـــــــه هلمـــــــا، فــــــن  تعـــــــذر ســــــلمه احلـــــــاكم إىل عـــــــدل (1) 

 . (4)يقرع بينهما ويسلم إىل من خرجت قرعته: وقيل (3)إىل عدلني: وقيل
وهـذا كلـه فيمـا إذا جعـل التصـرف هلمـا واختلفـا يف احلفـ  إليـه، فهمـا :  البغـويقال  
 . (5)ف  هلما   ينفرد به أحدمها ةالإذا جعل احل

أ  ألحــدمها : فيمــا إذا وكــل اثنــني يف حفــ  مــال عــن ابــن ســريج وحكــى العراقيــو 
 ، وهي أتا هنا.(6)تسليمه لرخر لينفرد ةفظه

 .يف أحكام الوصاية: النظر الثاين
 (7)]سبعة فروع[وهي 

إذا ثبـت للموصـى التصـرف بصـريو املوصـي، أو تفريعـاً علـى الصـحيو يف : األول 
فهــــو كــــالويل يتصــــرف  ،التصــــرفأ  قولــــه أوصــــيتك علــــى أوالدي يثبــــت لــــه مــــع احلفــــ  
 ــــــالف الوكالــــــة يف أحــــــد  ،(8)ابملصــــــلحة يف مجيــــــع األمــــــور، وال يلــــــزم بيــــــا  التصــــــرفات 

ــاايت علــــى ، (9)الــــوجهني ــة يف مــــال الصــــ  مــــن أرو  اجلنــ ــاء احلقــــوب الالزمــ ــه قىــ فعليــ
إ  كانـــت اجلنايـــة عمـــداً وقلنـــا عمـــد الصـــ  عمـــد،  (10)[األدميـــني] ذا علـــىاألمـــوال، وكـــ

 
  أ(.73) (1)
 (.  319 6(، وروضة الطالبني)281 7(، والعزيز شرح الوجيز)110 5انظر: التهذيب) (2)
 (.133 12(، وكفاية النبيه)361 11انظر: هناية املطلب) (3)
 (.361 11انظر: هناية املطلب) (4)
 (.  110 5انظر: التهذيب) (5)
 (.232 10(، وكفاية النبيه)221 6انظر: هناية املطلب) (6)
عكــوفني بيــاض يف النســختني مبقــدار كلمتــني. ولعــل مــا أثبتــه هــو الصــواب إذ ســيذكر  مــا بــني امل  (7)

 املصنف سبعة فروع.
 (.316 6(، وروضة الطالبني)277 7(، والعزيز شرح الوجيز)459 5انظر: هناية املطلب) (8)
يـة  وهو عدم الصحة، فيمـا اذا قـال وكلتـك يف كـل قليـل وكثـري ةـا أيل مـن التصـرفات. انظـر: هنا (9)

 (.211 5(، والعزيز شرح الوجيز)279 3(، والوسيط)51 7املطلب)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)اآلمنني(، ولعل الصواب ما أثبته. (10)
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وأبدال املتلفـات، وزكـاا املـال والفطـرة، وكفـارة القتـل علـى الصـحيو سـواء كـا  عمـداً أو 
 . (1)خطهً 

 .ناية ال يتوقف على طلب املستحقاجل (2)أر  أداءأ  وظاهر كالم القاضي 
كالديو  فعلى الـويل إذا ثبتـت إ  كا  دين اآلدمي وجب ابختياره  :  وقال املاوردي

 (4)فن  كا  املال  ضـاً  نحِظري  (3)وطالب اا أراباا، فلو أمسكوا عن الطلب من  ري إبراءً 
 (5)ألزمهم الويل ابلقبض أو اإلبراء، وإ  كا  عقاراً تركهم على اختيارهم يف املطالبة

احلـال؟ أم يتوقـف علـى وقد تقدم ذكر وجهني يف أ  الديو  احلالة اب أداعها يف 
 .طلب راا؟

وينفـــــــق عليـــــــه وعلـــــــى مـــــــن تلزمـــــــه نفقتـــــــه ابملعـــــــروف، ويكســـــــوهم كـــــــذلك؛ فـــــــن   
أب  أابه قـد يكـو   (7)في عِّ ضمن الزائد، وقيـل يكسـي مثـل كسـوة أبيـه، وضـح   (6)[رف]أس

مسرفاً أو مقـرتاً فرياعـي حالـه هـو، وإمنـا يعتـه أببيـه يف شـبه امللبـوس، فيكسـي ولـد التـاجر  
 . (8)كسوة التاجر، وكذا اجلندي كسوة اجلند، وال يعدل عن عادة أبيه

ويستهجر له من يعلمه من القرآ  قدر ما يؤدي به فرض الصالة، ولو استهجر هو 
ــه مج ــوه مـــــن علمـــ ــهأو أبـــ ــ   (9)يعـــ ــال الصـــ ــرة يف مـــ ــرى ففـــــي وجـــــوب األجـــ ــة أخـــ أو حرفـــ

 .(10)وجها 
 

 (320 6(، وروضة الطالبني)282 7(، والعزيز شرح الوجيز)314-313انظر: البيا ) (1)
ــر: العزيـــــز شـــــرح  األر   (2) ــن مثنـــــه. انظـــ ــاً مـــ ــة املعيـــــب صـــــحيحاً ومعيبـــ ــا بـــــني قيمـــ : هـــــو قســـــط مـــ

 (.170 12(، وتكملة اجملموع للسبكي)246 4الوجيز)
 يف)ز(: )أثر(. (3)
ول عينــاً بعــد أ  كــا  متاعــا.  : الصــامت كالــدرهم والــدينار، وإمنــا مســي  ضــاً إذا حتــاملــال الــنض  (4)

 (.472(، ومعجم لغة الفقهاء يف)357 5انظر: مقاييس اللغة)
 (.346 8انظر: احلاوي الكبري) (5)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)أصرف( ولعل ما أثبته هو الذي يقتىيه قواعد اللغة.  (6)
 (  345 8قال املاوردي "وهذا  ري صحيو". انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.320 6(، وروضة الطالبني)282 7(، والعزيز شرح الوجيز)345 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
 أي مجيع القرآ . (9)
 أحدمها: من مال الص  أل  النفع عائد اليه. (10)

= 
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 .(1)مثله ةن يدم ويشرتي له خادماً إذا احتاج إليه إذا كا 
 . (3)إذا احتاج إىل جاريتني (2) كذا و : قال القاضي

أســرف يف : ولــو بلــد الصــ  و زعــه يف أصــل اإلنفــاب فاملصــدب الوصــي، وإ  قــال 
النفقة؛ فن  كا  بعد أ  عينا القدر املنفـق نظـر فيـه وصـدب مـن يقتىـي احلـال تصـديقه، 

 . (5)(4)[الوصي]وإ    يعيناه صدب 
ويصــــدب أيىــــاً الوصــــي وأمــــني احلــــاكم يف القــــدر املنفــــق مــــع ًينهمــــا، وكــــذا األب 

  .(6)واجلد، ويف حاجتهما إىل اليمني وجها 
وهــذا علــى : (8اإلمــامقــال ، (7)ديق الوصــي واألمــنيتصــوحكــى بعىــهم خالفــاً يف 

 . (9)يء يف أصل اإلنفاب بطريق األوىل رابته ا
ال  بطـة ولو ادعى علـى األب أو الوصـي أو القـيم أنـه ابع مالـه مـن  ـري حاجـة و  

 
 (.11 10فاية النبيه)والثاين: ال؛ ألنه ال اب عليه بعد البلو . انظر: ك

 (.11 10(، وكفاية النبيه)315 8(، والبيا )349 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
  ب(.73) (2)
( " فــن  احتــاج يف خدمتــه  349 8  أقــف عليــه. وحنــو هــذا الكــالم مــذكور يف احلــاوي الكبــري)  (3)

ــة جاريــــة خلدمــــة منزلــــه، و ــــالم خلدمتــــه يف تصــــرفه، اشــــرتامها لــــه إذا اتســــع مالــــه، ويف   إىل خدمـ
 مبثله".  اجلملة أنه يراعي يف ذلك ما دعت احلاجة إليه، وجرت العادة

 ما بني املعكوفني يف األصل )املوصي(، واملثبت من)ز( (4)
 (109 6(، وهناية احملتاج)320 6(، وروضة الطالبني)282 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 ( أحدمها:  لف، كاألجن ، ألهنما يستواي  يف حقوب األموال.6)

التهمــة عنــه. وكثــرة اإلشــفاب عليــه. انظــر: احلــاوي  والثــاين: ال  لــف، ألنــه يفــارب األجنــ  يف نفــي  
 (.346 8الكبري)

(،  550 3(، والتهـذيب)462 5منهم القاضي احلسني واألمام والبغوي. انظـر: هنايـة املطلـب) (7)
 (.  24 10وكفاية النبيه)

ح  . ألنـه قـال يف العزيـز شـر أنـه الرافعـي  أقف عليه يف النهاية وال من نقل عنـه. ولعـل الصـحيو   (8)
( "ويف التهــذيب أ  مــن األصــحاب مــن جعــل يف قبــول قولــه يف قــدر مــا ينفــق  282 7الــوجيز)

 عليه وجهني، وهذا، على  رابته، ايء يف أصل اإلنفاب بطريق األوىل".
ــرح الـــوجيز)  (9) ــز شـ ــر: العزيـ ــراب  282 7انظـ ــادم: دعـــوى إ ـ ــبكي يف اخلـ ــن السـ ــق عـ ــل احملقـ (. ونقـ

صــاحب الشــامل والبيــا  والنهايــة حكــوا الــوجهني يف  البغــوي  ريــب مــن أ  القاضــي احلســني و 
 (.282 7الوصي وجزموا يف األب واجلد بتصديقهما. انظر: شرح الوجيز)
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 : فطرب ،ة و ريهاالذي يتخذ للقني (1) ث[و]األيف العقار 
 .(2)أ  القول قوهلم: أحدها
ــه وجهـــني: والثـــاين ــه يف : أ  فيـ ــا ال يقبـــل قولـ ــا، و ريمهـ ــل قوهلمـ ــد يقبـ أ  األب واجلـ
 .(3)العقار إال ببينة

 : وجها  (4)ويف قبوله يف  ريه
 . (6)(5)أنه ال يقبل: أظهرمها

وإذا رفــع إىل احلــاكم شــيء مــن تصــرفات الوصــي ال ينفــذه حــا : (7)قــال أصــحابه
الغبطــة، وتنفــذ تصــرفات األب مطلقــاً، وعلــى مــن يــدعي خــالف تقــوم بينــة علــى موافقتــه 

 وجها . إىل ًني ، وحيث قبلنا قول األب واجلد ففي احتياجهما(8)الغبطة البينة

 
 (.23 10ما بني املعكوفني يف النسختني )اآلابر(، وما أثبته من كفاية النبيه) (1)
 (.23 10(، وكفاية النبيه)492 4أي قبول قوهلم مطلقا. انظر: الوسيط) (2)
 (.23 10(، وكفاية النبيه)81 5(، والعزيز شرح الوجيز)103انظر: التنبيه يف) (3)
 .أي يف  ري العقار (4)
 (.23 10(، وكفاية النبيه)188 4(، وروضة الطالبني)81 5انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.23 10الوجه الثاين: أنه يقبل. انظر: كفاية النبيه) (6)
حيــث أورد فيــه "أ  أئمــة العــراِب والقاضــي ذهبــوا إىل فــرٍب بــني تصــرف األب    لإلمووامالقــول هنــا    (7)

: قــالوا: ال ينفــذ القاضــي شــيدا مــن تصــرفات  وبــني تصــرف الوصــي، وحنــن نســوقه علــى وجهــه
الوصي إذا ارتفع إىل جملسه من  ري بينـة تقـوم علـى أهنـا موافقـة للغبطـة، وينفـذ تصـرفات األب  

 (.462 5مطلقا، وعلى من يدعي خالف الغبطة البينة". انظر: هناية املطلب)
 (.462 5انظر: هناية املطلب )( 8)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 165 

ولــــــــــو تنــــــــــازع الــــــــــويل والصــــــــــ  يف دفــــــــــع املــــــــــال إليــــــــــه بعــــــــــد بلو ــــــــــه فاملشــــــــــهور  
، وحكمـــــــــــــه أ  احلـــــــــــــاكم حكـــــــــــــم الوصـــــــــــــي، (2)(1)الصـــــــــــــحيو أ  املصـــــــــــــدب الصـــــــــــــ 

 : األب واجلد ففيهما طريقا وأما 
 .(3)القطع بقبول قوهلما يف الرد: ماأصحه
 فيه وجها . : والثاين

بعــدم قبــول قــول الــويل والوصــي والقــيم، ويقبــل  وقطــع مجاعــة مــنهم صــاحب التنبيــه
 . (4)قول الكل يف دعوى التلف والغصب والسرقة

ــاال ــو قــــ ــا لــــ ــيم والصــــــ  يف اتريــــــ/ مــــــوت األب، كمــــ ــازع الوصــــــي أو القــــ : ولــــــو تنــــ
ــا علـــــى اإلنفـــــاب مـــــن يـــــوم املـــــوت،  مـــــات منـــــذ أربـــــع ســـــنني، فقـــــال منـــــذ ثـــــالث، واتفقـــ

: يوقـــــــال االصـــــــطخر ، (5)ًينـــــــه وعلـــــــى املنفـــــــق كـــــــل ســـــــنة؛ فـــــــالقول قـــــــول الصـــــــ  مـــــــع
 .(6)القول قول الوصي

والنزاع بني الوصي واجملنو  بعد اإلفاقة يف مجيع ذلك كالنزاع بينه وبني الص  بعد  
 . (7)بلو ه

، مث إ  رأى الـويل أ  يـدفع (8)وإذا بلد الص  سفيهاً أو جمنـو ً دام احلجـر كمـا مـر
  .(9)إىل السفيه نفقة أسبوع فعل، فن    يثق به أعطاه نفقة يوم بيوم

 
(،  338 6(، والــنجم الوهــاج)321 6(، وروضــة الطــالبني)328 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (1)

 (.109 6وهناية احملتاج)
 (.315 8وفيه وجه آخر: أ  القول قول الوصي. انظر: البيا ) (2)
 (.129 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
 (.283 7(، والعزيز شرح الوجيز)103انظر: التنبيه يف) (4)
 (.109 6(، وهناية احملتاج)321 6(، وروضة الطالبني)283 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.283 7(، والعزيز شرح الوجيز)346 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
 (.321 6(، وروضة الطالبني)283 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 ( من النص احملقق.144انظر: يف) (8)
 (.322 6(، وروضة الطالبني)283 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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وإ  أراد أ  يطعمــه الســه معــه حــا  كــل، ويكســوه كســوة  (1) : قــال الشــافعي
ــى   ــرج علـ ــى إزار، وإذا خـ ــر يف البيـــت علـ ــر اقتصـ ــن    ينزجـ ــدده، فـ ــا هـ ــن  خرقهـ ــه، فـ أمثالـ

 .(2)وينبغي للقاضي أ   بسه يف إتالفها وييفهكساء، واعل عليه رقيباً لدال يتلفه، 
 فرع اثن
حا نقص أو تلف،  لو ترك الويل أو الوصي التصرف يف املال حيث اوز تصرفه 

إ  فرطــا يف حفــ  رقــاب األمــوال عــن أ  ًتــد إليهــا اليــد ضــمن مــا تلــف : قــال املــاوردي
فــن  كــا  إلعـواز النفقــة فــال منهـا، وإ  أمهــل العمـارة حــا تعطلــت صـناعه وهــدم عقـاره؛ 

 . (3)ضما ، وإ  كا  مع وجودها أمث، ويف الىما  وجها 
وإ  كا  تفريطه يف النماء؛ فن  كا  نتاجاً فلم يعلفه حـا هلـك ضـمن، وإ  كـا  

 (5)، وإ  كا  منفعة ]فرتك[(4)صة قوإ  خلقت الثمرة  ؛و فال ضما مثرة فهخل ابلتلقي
 .(6)أجرها وجها  ابإلجارة مع اإلمكا  أمث، ويف ضما استغالهلا 

 .(1)يف أوانه مىمن كرتك علف النتاج (7) وتركهما بيع ورب الفرصاد

 
  أ(.74) (1)
 (.283 7(، والعزيز شرح الوجيز)128 4انظر: الألم للشافعي) (2)
 أحدمها: يىمن ويصري اذا العدوا  كالغاصب. (3)

عليـه  والثاين: ال ضما  عليه، أل  خرااا،   يكن من فعله، فيىمن به، وال يـده  اصـبة فيجـب اـا  
 (.344 8ضما . انظر: احلاوي الكبري)

 يف)ز(: ) فقة(. (4)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)فذلك(. (5)
(،  485(، واملطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــد اخلليفـــة[ يف)345-344 8انظـــر: احلـــاوي الكبـــري)  (6)

 (.377 4وهناية احملتاج)
ــاد(  7) ــا التـــوت. واملــــراد  الفرصـ ــادا ومحلهـ ــجر فرصـ : هـــو التـــوت األمحـــر. وأهـــل البصـــرة يســـمو  الشـ

يف كالم الفقهاء الشجر الذي  مـل التـوت أل  الشـجر قـد يسـمى ابسـم الثمـر كمـا   ابلفرصاد
( مــادة  468 2(، واملصــباح املنــري)334 3يســمى الثمــر ابســم الشــجر. انظــر: لســا  العــرب)

 )فرصد(.
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 فرع اثلث
  (2)تقدم أنه ليس للوصي تزويج األطفال ذكوراً كانوا أو إ  ً وإ  أوصى له به 

نكاحه علـى مـا سـيها يف فنذا بلد الص  استمر نظر الوصي عليه، واعته إذنه يف 
وال معـىن العتبــار : قـال الرافعـي، (3)يزوجـه إبذ  احلـاكم: وقـال الـروايين، وىل عليـهابب املـ

 .(4)إذنه
 فرع رابع 
طريف العقد، فال يبيع مـال صـ  مـن نفسـه وال عكسـه، وال   (5)ال يتوىل ]الوصي[ 

وقيـل لـه بيـع مـال الصـ  مـن ، (6)مال صـ  يف واليتـه أو وصـايته مبـال صـ  آخـر كـذلك 
 .(7)كثر من مثن مثلهنفسه أب

 .(8)لى املذهب سواء قدر عليها أم الوله أ  يوكل يف األمور اجلزئية ع
، ويوكل عن نفسه وعن املوصـى (10)له التوكيل إال فيما عجز عنه (9)وقيل ]ليس[

 
ــد اخلليفــــة[ يف)  (1) ــايل]حتقيق: حممــ ــر: املطلــــب العــ ــاج)485انظــ ــة  154 3(، ومغــــ  احملتــ (، وهنايــ

 (.377 4احملتاج)
(،  283 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)393انظـــــر: التعليقـــــة الكهى]حتقيـــــق: دايرا ســـــياك[ يف)  (2)

 (.322 6وروضة الطالبني)
 (.283 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.283 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 ما بني املعكوفني يف األصل)الويل(، واملثبت من)ز(. (5)
(، وروضــة  284 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)679انظــر: تتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن احلــريب[ يف)  (6)

 (.378 4(، وهناية احملتاج)322 6الطالبني)
 (.103التنبيه يف)انظر:   (7)
(، وروضـــــــة  284 7العزيـــــــز شـــــــرح الـــــــوجيز)و   (،310 8(، والبيـــــــا )493 4انظـــــــر: الوســـــــيط)  (8)

 (.322 6الطالبني)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (9)
 (.310 8انظر: البيا ) (10)
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ولــيس لــه أ  يوصــي بغــري إذ  املوصــي، ولــيس لــه قســمة شــيء مشــرتك بينــه وبــني  عليــه،
 .(1)الص 

 فرع خامس 
عقـد الوصــاية جــائز؛ فللموصـي الرجــوع مــا شـاء، وللوصــي عــزل نفسـه مــا شــاء  

 .(2)إال أ  ياف ضياع املال
 . (4)، وكذا القاضي واإلمام إذا نصباوال يصو عزله: (3)عبد السالمابن قال 
إ  كانـت بعقـد فهـي إجـارة الزمـة اـب :  انت الوصاية بعوض قـال املـاورديفن  ك

ضعف عنهـا اسـتؤجر مـن مالـه ويقـوم  (5) عليه القيام مبا تىمنها وليس له الرجوع، فن  
 . (6)مقامه فيما ضعف عنه وله األجرة املسماة، وإ  كانت بغري عقد فهي جعالة

 إ  قــام زيــد بوصــي  فلــه مائــة درهــم، فــن  قــام اــا: فــن  كانــت معينــة كمــا لــو قــال
اسـتحقها، وإ  قـام اـا زيـد وعمـرو اســتحق زيـد نصـفها دو  عمـرو إ  كـا  عمـرو عمــل 

 لنفسه، وإ  كا  أعا  زيداً استحق زيد املائة. 
من قام بوصي  فله مائة درهـم، مث قـام اـا وهـو : وإ  كانت  ري معينة كما لو قال

أهــل اســتحق املائــة، وإ  قــام اــا مجاعــة فهــي بيــنهم؛ فــن  شــرع يف القيــام اــا واحــد وكــا   
 

 (.284 7الوجيز)(، والعزيز شرح 310 8(، والبيا )110 5( انظر: التهذيب)1)
 (.320 6( وروضة الطالبني)282-281 7(، والعزيز شرح الوجيز)108 5انظر: التهذيب) (2)
هـــو: عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الســـالم بـــن أيب القاســـم بـــن حســـن بـــن حممـــد ابـــن مهـــذب الســـلمي    (3)

الدمشـــقي مث املصـــري، شـــي/ اإلســـالم واملســـلمني وأحـــد األئمـــة األعـــالم ســـلطا  العلمـــاء إمـــام  
عصره بال مدافعة، تفقه على الشي/ فخر الدين ابن عسـاكر وقـرأ األصـول علـى الشـي/ سـيف  

 ع يف املذهب، تويف سنة ستني وستمائة للهجرة.الدين اآلمدي و ريه، وبر 
 (.109(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة يف)209 8انظر: طبقات الشافعية الكهى)

 (.466 4انظر: الغاية يف اختصار النهاية) (4)
  ب(.74) (5)
 اجلعالة: التزام عوض معلوم على عمل معني معلوم أو جمهول مبعني أو جمهول. (6)

 (.465 5(، وهناية احملتاج)617 3احملتاج) انظر: مغي



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 169 

كافيــاً منــع  ــريه بعــد العمــل مــن مشــاركته، ولــه الرجــوع بعــد عمــل بعىــها، ولغــريه أ  يــتم 
  رة مثليهما.ابقيها ويستحق كل منهما من اجلعل بقدر عمله مقسطاً على أج

مث هــــــذا الوصــــــي إمــــــا أ  يكــــــو  وصــــــياً يف مجيــــــع الوصــــــااي أو يف بعىــــــها؛ فــــــن    
ال، أو مــــــن الثلــــــث، أو كــــــا  وصــــــياً فيهــــــا كلهــــــا؛ فنمــــــا أ  اعــــــل اجلعــــــل مــــــن رأس املــــــ

فــــــن  جعــــــل مــــــن رأس املــــــال؛ فــــــن    يكــــــن فيــــــه حمــــــاابة فهــــــو مــــــن رأس : يطلــــــق، قــــــال
ــاابة يف الث ــااي، وإ  املـــــــال، وإ  كـــــــا  فيـــــــه حمـــــــاابة فاحملـــــ ــا أهـــــــل الوصـــــ لـــــــث يىـــــــارب اـــــ

جعــــل مــــن الثلــــث فهــــو منــــه، فــــن    يكــــن يف األجــــرة حمــــاابة وعجــــز الثلــــث عنهــــا كمــــل 
: أحـــــدمها: مـــــن رأس املـــــال. ]فلـــــو كـــــا  يف الثلـــــث وصـــــااي ففـــــي تقـــــدأ أجرتـــــه وجهـــــا 

ــاقي مـــــن رأس املـــــال[ ؛ال ــالوجهني (2)(1)بـــــل يىـــــارب يف الثلـــــث ويســـــتويف البـــ ، ومهـــــا كـــ
عنــــــه حجــــــة اإلســــــالم مــــــن الثلــــــث هــــــل  (3)[أ   ــــــج]فــــــيمن أوصــــــى بقىــــــاء دينــــــه أو 

 يقدم ذلك؟  
ولــو كانــت يف األجــرة حمــاابة كانــت أجــرة املثــل إ  عجــز عنهــا الثلــث متممــة مــن  

رأس املــال، ]واحملــاابة يىــارب اــا مــع أصــل الوصــااي ويســقط منهــا مــا عجــز الثلــث عنــه، 
إ    يكــن فيهــا حمــاابة إذا تعلقــت بواحــد مــن قىــاء  (4)س املــال[وإ  أطلــق فهــي مــن رأ
يتعلق اـا ةـا لـيس بواجـب تبعـاً، وإ  كـا  فيهـا   (6)كا  ما  (5)]و[  ،ديو  وأتدية حقوب

 حماابة كا  قدر أجرة املثل من رأس املال واحملاابة من الثلث. 

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
والوجه اآلخر: يقدم أبجرته ألهنا واجبة عـن عمـل، ال حمـاابة فيـه، مث يـتمم مـا عجـز الثلـث عنـه   (2)

 (.351 8من رأس املال. انظر: احلاوي الكبري)
ــو املوافـــــق ملـــــا يف احلـــــاوي  و        ـــــج(، واملثبـــــت مـــــن)ز()وإ  مـــــا بـــــني املعكـــــوفني يف األصـــــل  (3) هـــ

 (.351 8الكبري)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (4)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)من(، والسياب يقتىي ما أثبته وهو املوافق ملا يف احلاوي. (5)
 يف)ز(: )ةا(. (6)
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 : وإ  كا  وصياً يف بعض الوصااي فذلك ثالثة أضرب  
أ  يكــو  وصــياً يف قىــاء الــديو  وأتديــة حقــوب فهجرتــه إ    يكــن فيهــا : أحوودها

الثلــث إ  كــا  فيهــا حمــاابة؛ فــن  جعلــت األجــرة يف الثلــث وال حمــاابة مــن رأس املــال، ويف 
حماابة ممت عند العجز عنها من رأس املـال ودخلهـا دور احلـج إذا أوصـى بـه مـن الثلـث 

 فعجز عنه.
أ  يكـــو  وصـــياً يف تفرقـــة الثلـــث فهجرتـــه يف الثلـــث؛ فـــن  عجـــز : الضووورب الثووواين 

ل هلـا  ـري الثلـث، وإ  كـا  فيهـا حمـاابة عنها وال حماابة قـدمت علـى الوصـااي قطعـاً وال حمـ
 املثل وشارك أرابب الوصااي يف احملاابة.  (1)  قدم أبجرة
أ  يكــو  وصــياً علــى أيتــام فهجرتــه يف مــاهلم إذا   يكــن حمــاابة : الضوورب الثالووث 

عند اإلطالب، فن  كا  فيها حماابة فاحملـاابة يف ثلـث املوصـي، فـن  جعـل املوصـي األجـرة 
ثلثــه كانــت فيــه إ  احتملهــا، وإ  عجــز عنهــا فــن    يكــن فيهــا حمــاابة كــا  مــا عجــز يف 

الثلـــث عنـــه يف مـــال اليتـــيم وال خيـــار للموصـــي، وإ  كـــا  فيهـــا حمـــاابة ضـــرب مـــع أرابب 
الوصــااي  ميــع األجــرة وأخــذ منهــا قــدر مــا احتملــه الثلــث، ويقســط البــاقي مــن املســمى 

مــن أجــرة املثــل رجــع بــه يف مــال اليتــيم، ومــا بقــي مــن علــى أجــرة املثــل واحملــاابة؛ فمــا بقــي 
 احملاابة يكو  ابطاًل.

ــا احتملـــه: مثالوووه ــه مائـــة، وأجـــرة مثلـــه مخســـو ، وقـــدر مـ ــة  جعـــل لـ الثلـــث مـــن املائـ
 ؛ها فقـد أخـذ نصــف املسـمى مــن أجـرة املثـل واحملــاابة، وبقـي النصــفمخسـو ، فـنذا أخــذ

ليتيم، ومخسة وعشرو  نصيب احملاابة نصفه مخسة وعشرو  أجرة مثله يرجع اا يف مال ا
تكو  ابطلة، وللموصي الفس/ لنقصا  ما عاقد عليه؛ فن  فس/ أقام احلـاكم أمينـه بغـري 

 . انتهى.(2)أجرة، فن    اد متطوعاً وال بيت مال كانت األجرة يف مال اليتيم
ويف املســهلة إشــكال ورود اإلجــارة علــى عمــل يف الذمــة، وال ًكــن الشــروع فيــه يف 

 
  أ(.75) (1)
 (.353-350 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
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 .(1)احلال
 فرع سادس

ال ًلك إال عبداً وأوصى بثلث ماله فليس للوصي إال بيـع ثلـث العبـد، وكـذا لـيس 
 .(2)له بيع شيء من نصيب كبار الورثة

 فرع سابع
شـــهد هلـــم مبـــا ال يســـتفيد للوصـــي أ  يشـــهد علـــى األطفـــال الـــذين يف نظـــره، وأ  ي

بشــهادته ســلطنًة واتســاعي تصــرف، كمــا لــو شــهد هلــم بعبــد وأوصــى امليــت بــدار حــرج مــن 
 . (3)ثلثه بدو  العبد

أما لو استفاد اا ذلك   تقبل، كما لو كـا  وصـياً يف تفرقـة ثلثـه وشـهد هلـم مبـال، 
شيء والثلـث ال  تملـه وكذا لو شهد هلم مبال وهو وصي عليهم، وكذا لو كا  وصياً يف 

 . (4)فشهد مبال فصار  تمله
 .(6) تيا  يف األقىية (5)ولو كا  الوصي قاضياً ففي نفوذ قىائه وجها 

 :  وهذه فروع متفرقة من فتاوي القفال
الصـ  ةنطتــه، وال درامهـه بدرامهـه، ولـه خلـط مــا  (7) لـيس للوصـي خلـط حنطـة  

 . (8)ابلدقيق واللحم ابللحم عند العجن والطب/ تاج إىل خلطة كالدقيق 
ولــــو أوصــــى ببيــــع أرضــــه الفالنيــــة، وأ  يشــــرتي بثمنهــــا رقبــــة وتعتــــق، و ــــج عنــــه، 

 
 (.  498-497انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممد اخلليفة[ يف) (1)
 (.322 6(، وروضة الطالبني)284 7(، والعزيز شرح الوجيز)493 4انظر: الوسيط) (2)
(، وأسـىن  322 6(، وروضـة الطـالبني)284 7(، والعزيز شـرح الـوجيز)493 4انظر: الوسيط) (3)

 (.73 3املطلب)
 (.73 3(، وأسىن املطلب)322 6(، وروضة الطالبني)284 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.146 11(، وروضة الطالبني)473 12أصحهما: نعم. انظر: العزيز شرح الوجيز)( 5)
 (.231انظر: اجلواهر البحرية ]حتقيق: حممد دويال [ يف) (6)
  ب(.75) (7)
 (.284 7(، والعزيز شرح الوجيز)252انظر: فتاوى القفال يف) (8)
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مــن احلــب وتفــرب علــى الفقــراء؛ فبــاع األرض بعشــرة، و  يوجــد  (2)(1)ويشــرتي مائــة مــنٍّ 
رقبة أبقل من عشرة، وال من  ج أبقل من عشرة، وال يباع احلـب أبقـل مـن مخسـة، تـوزع 
العشــرة عليهــا علــى مخســة أســهم، وال  صــل اإلعتــاب واحلــج ةصــتيهما فيىــم إىل حصــة 

الورثـة؛ كمـا لـو أوصـى لكـل واحـد احلب مام اخلمسة وتنفذ فيه الوصـية، ويـرد البـاقي إىل 
 .(4)عشرة فرد أحدمها، تدفع العشرة إىل اآلخر ثالثة (3)من عمرو وزيد بعشرة، وكا 

ولــو قــال اشــرت مــن ثلثــي رقبــة فهعتقهــا وأحــج عــ ، فاحتــاج كــل واحــد منهمــا إىل  
وإال فينبغـي : قـال الرافعـي، (5)عشرة وثلثه عشرة؛ فن  قلنا يقدم العتق صرف العشرة إليـه

 .(6)إذ لو وزع    صل واحد منهما ؛زعأ  يقرع بينهما، وال يو 
: أصـــحهما: هـــل اـــب علـــى الوصـــي اإلشـــهاد يف بيـــع مـــال الصـــ ؟ فيـــه وجهـــا  

 . (7)ال
لبلـد، مبـال الصـ  بشـرط أال يـرج مـن اللويل أ  يىـارب : قال األستاذ أبو منصور

وهــو جــواب علــى منــع املســافرة مبــال : قــال الرافعــي، (8)فــن  ضــارب بــه مــن يرجــه ضــمنه
 .(9)أ  األظهر خالفه عند أمن الطريق اليتيم، وقد تقدم يف احلجر

 
 يف)ز(: )ةا(.  (1)
  ومجعــه أمنــاء. واملــن: كيــل أو ميــزا  قــدره رطــال . ومجعــه أمنــا ، ويف لغــة هــي أفصــو: املنــا  املــن  (2)

 رامــاً( عنــد اجلمهـــور.    773.5 رامــاً( عنــد احلنفيـــة، و)  812.5يســاوي مــن املــوازين احلديثـــة)
(،  23 4(، ومعجــــــــــــــــــــــــــم ديــــــــــــــــــــــــــوا  األدب)333انظــــــــــــــــــــــــــر: املنجــــــــــــــــــــــــــد يف اللغــــــــــــــــــــــــــة يف)

 (.  82(، واملكاييل واملوازين الشرعية لعلي مجعه يف)2297و2207 6والصحاح)
 )كا ( ساقط من)ز(. (3)
 (.284 7(، والعزيز شرح الوجيز)252انظر: فتاوى القفال يف) (4)
 (.284 7(، والعزيز شرح الوجيز)252انظر: فتاوى القفال يف) (5)
 (.284 7(، والعزيز شرح الوجيز)252انظر: فتاوى القفال يف) (6)
 (.285 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 (.285 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 (.323 6(، وروضة الطالبني)285 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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وصــي شخصــاً   فســمى اللــو أوصــى بشــيء لرجــل   يعينــه، وقــال مسيتــه لوصــيي،  
ولـو قـال : الوصـي وحلـف اسـتحق، قـال العبـاديلـه  (1)[شـهد]، فلـو  يلزم الورثة تصديقه

مسيته لوصيّي زيد وعمرو فعينا رجالً استحقه، وإ  اختلفـا يف تعيينـه فهـل تبطـل الوصـية؟ 
 أو  لف كل منهما مع شاهده؟ فيه قوال . 

ــال ــال : قــ ــى املــ ــتويل علــ ــي أ  يســ ــاف الوصــ ــو خــ ــيداً ولــ ــؤدي شــ ــه أ  يــ  اصــــب فلــ
أنـه اـوز تغييـب مـال : الشـي/ عـز الـدين بـن عبـد السـالم  ويقرب منه ما قالـه،  (2)ليحلفه

ب كمـــــا يف قصـــــة اخلىـــــر عليـــــه اليتـــــيم والســـــفيه واجملنـــــو  حلفظـــــه إذا خيـــــف عليـــــه الغصـــــ
  .(3)السالم

أنــه لـــو كـــا  يف يــد رجـــل مــال اليتـــيم، ولـــيس : (4)ويف فتــاوى الشـــي/ ابــن الصـــالح
 (5) بوصــــي، ولــــو ســــلمه إىل ويل األمــــر خــــاف ضــــياعه اــــوز لــــه النظــــر يف أمــــر الطفــــل 

والتصرف يف ماله ابلتجارة واإلنفاب؛ للىـرورة، وخمالطتـه يف األكـل، وأ  يسـتخدمه فيمـا 
 .(6)و ذلك ةا ال يعتد كمثله أجرةفيه تدريج وأتديب قاصداً مصلحته، وحن
أوقـاف املسـاجد يف القـرى يصـرفها صـلحاعها :  واستهنس فيه بقول بعض أصـحابنا

يف مصــارفها؛ لعــدم مــن لــه نظــر، فــن  كــا  للصــ  أم  ــري فاســقة فينبغــي أ  أتذ  لــه يف 
 

 ما بني املعكوفني يف األصل)بدله(، واملثبت من)ز(. (1)
 (.323 6(، وروضة الطالبني)285 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.355 3لبجريمي على اخلطيب)انظر: حاشية ا (3)
: هــــو عثمــــا  بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن موســــى بــــن أيب نصــــر الكــــردي الشــــهرزوري،  ابــــن الصــــالح  (4)

أحــد  و   الشــافعي والــد الشــي/ تقــي الــدين، وتفقــه عليــه خالئــق وكــا  إمامــا كبــريا فقيهــا حمــد ،
ى والـده الصـالح،  فىالء عصره يف التفسري واحلديث والفقه، وأمساء الرجال، قرأ الفقـه أوالً علـ

مث نقله والده اىل املوصل واشتغل فيها مدة، تويف سـنة ثـالث وأربعـني وسـتمائة للهجـرة. انظـر:  
(، وطبقــــات الشــــافعية  126 8(، وطبقــــات الشــــافعية الكــــهى)140 23ســــري أعــــالم النــــبالء)
 (.113 2البن قاضي شهبه)

  أ(.76) (5)
 (.288انظر: فتاوى ابن الصالح يف) (6)
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 .(1)ذلك عمالً بقول اإلصطخري
 فرع

الصــ  إجــارة فاســدة لــب أجــرة لــو اســتهجر الوصــي ألمــر مـن أمــور : قـال البغــوي 
و تمــل أ  لــب يف : ؛ أل  العقــد   يقــع للصــ ، قــالاملثــل يف مــال الوصــي دو  الصــ 

مــال الصــ  إذا حصــل الغــرض كمــا لــو اســتهجره علــى بنــاء فبنــاه، وأصــله اخلــالف يف أ  
السيد إذا أذ  لعبده يف النكاح فنكو نكاحاً فاسداً هل يتعلق املهر بكسـبه كالصـحيو؛ 

  .(2)لوجود اإلذ ؟ أم ال؛ ألنه  ري مهذو  فيه؟
 : (4)الكتاب ذكرها الرافعي (3)وهذه أبواب أخر من

 .من الوصااي (5)ايتر يف الدو : الباب األول
 : وفيه فصول

 .يف الوصية مبثل نصيب أحد الورثة وجبزء شائع من املال: األول
واجلــزء الشــائع قــد يكــو  مىــافاً إىل مــا يبقــى مــن املــال بعــد النصــيب، وقــد يكــو  
مىــافاً إىل مجيعــه؛ فــن  كــا  مىــافاً إىل مجيعــه، فــن    يــزد مجيــع املوصــى بــه علــى الثلــث 
جعل املوصى له ابلنصيب كهحد الورثة، وصححت مسهلة الورثة، مث يؤخذ خمـرج الوصـية 

 
 (.411 2انظر: فتاوى ابن الصالح ) (1)
 (.267انظر: فتاوى البغوي ]حتقيق: يوسف القرزعي [ يف) (2)
 يف)ز(: )يف(. (3)
( "وأما قسم احلساب من املسائل ال   تاج فيها إىل اجلـه  154 7قال يف العزيز شرح الوجيز) (4)

ا، وحنـــن ال جنـــد مـــن  واملقابلـــة؛ مـــن الوصـــااي و ريهـــا: فـــن  صـــاحب الكتـــاب   يـــورد شـــيدا منهـــ
الـنفس إمهاهلــا لكــن إشـباع القــول فيهــا  ـوج إىل ذكــر املســائل السـت اجلهيــة وأصــوهلا، وأصــول  
ــا  ســـب   ــه، وإمنـ ــن برأسـ ــو مـ ــه، وهـ ــول اخلطـــب فيـ ــا يطـ ــر إىل مـ ــا، وينجـ ــائني و ريهـ ــة اخلطـ طريقـ
ــدينا بعامــــة األصــــحاب يف ســــلوك مســــلك وســــط،   البســـط فيــــه، إذا أفــــرد، واحــــدا قصــــدا، فاقتـ

رد  من كل نوع منها فصـوال يف ثالثـة أبـواب؛ مقتصـرين علـى اسـتعمال مـا يتفـق مـن طريـق  وأو 
 احلساب يف كل مسهلة، دو  أ  نستوعبها؛ أو نتكلم يف أصوهلا، ومهخذها".

 يف)ز(: )الدوايت(. (5)
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قسـم، وإال فطريـق انقسم الباقي على مسـهلة الورثـة  فن  :ويرج منه جزء الوصية، مث ينظر
القسمة ما سبق، وإ  زاد على الثلث؛ فن  أجاز الورثة فكذلك العمل، وإال قسم الثلث 

 .(1)على نسبة القسمة عند اإلجازة
ثالثـــة بنـــني، وأوصـــى مبثـــل نصـــيب أحـــدهم، وآلخـــر بعشـــر املـــال. مســـهلة : املثوووال 

 ابلنصــــيب مــــن أربعــــة، وخمــــرج اجلــــزء عشــــرة يبقــــى منهــــا بعــــد إخــــراجالورثــــة واملوصــــى لــــه 
: تســعة ال تنقســم علــى أربعــة وال توافــق، تىــرب أربعــة يف عشــرة تبلــد أربعــني (2)]اجلــزء[

ــه  ــر]للموصـــى لـ ــد مـــن (3)[ابلعشـ ــة، ولكـــل واحـ ــيب  (4)  أربعـ ــه ابلنصـ ــى لـ البنـــني واملوصـ
 تسعة، ومجلة الوصية ثالثة عشر. 
أ  أتخـــذ مـــاالً وتســـقط منـــه نصـــيباً، يبقـــى مـــال ســـوى : وطريـــق اســـتخراجه ابجلـــه

نصــيب، تســقط منــه عشــر مجيــع املــال للوصــية األخــرى، يبقــى تســعة أعشــار مــال ســوى 
معادلة ألربعـة أنصـباء، نصيب تعدل ثالثة أنصباء، له وتقابل تكو  تسعة أعشار مال 

 . (5)فاضرب األربعة يف مال له عشر وأقله عشرة يكو  أربعني
أ  يلـف ثالثـة : وإ  كا  اجلزء مىافاً إىل ما يبقى مـن املـال بعـد النصـيب، مثـل 

ــا يبقــــى مــــن املــــال بعــــد  بنــــني، ويوصــــي لزيــــد مبثــــل نصــــيب أحــــدهم، ولعمــــرو بســــدس مــ
 : (6)بعدها يعرف بطربالنصيب، فاملقصود من هذه املسهلة وما 

 : وله وجوهطريقة اجل ، : إحداها 
، يبقــى مــال ســوى نصــيب، (7)أ  أتخــذ مــاالً وتســقط منــه نصــيباً ]لزيــد[: أســهلها

ــقط سدســــه لعمـــرو، يبقــــى مخســــة أســـداس مــــال إال مخســــة أســـداس نصــــيب ]يعــــدل  تسـ
أنصباء الورثة وهي ثالثة، فتجه وتقابل فتكو  مخسة أسداس مال معادلة لثالثـة أنصـباء 

 
 (.221 6(، وروضة الطالبني)155 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.155 7ما بني املعكوفني زايدة يقتىيها السياب واملثبت من العزيز شرح الوجيز) (2)
 ما بني املعكوفني يف األصل)ابلعشرة(، واملثبت من)ز(. (3)
  ب(.76) (4)
 (.155 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.155 7رح الوجيز)انظر: العزيز ش (6)
 ما بني املعكوفني يف األصل)لعمرو(، واملثبت من)ز(. (7)
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تىــرب ثالثــة ومخســة أســداس مــال يف أقــل عــدد لــه ســدس  (1)ومخســة أســداس نصــيب،[
سدسـها : ين، النصـيب مـن ذلـك مخسـة، يبقـى مثانيـة عشـروهو ستة، تكو  ثالثـة وعشـر 

 .(3)(2)لعمرو، يبقى مخسة عشر لكل ابن مخسة، وليقتصر هنا على هذا الطريق
 ثالثة بنني، وأوصى لزيد مبثل نصيب أحدهم، ولعمرو بثلث :  مسألة

 : ما يبقى من املال بعد النصيب، فاستخراجها بثالثة طرب
نقــدر املــال إ  شــدنا أربعــة لعلمنــا أ  هنــا نصــيباً وثلثــاً : اخلطووأينطريووق : أحوودها 

النصــيب واحــداً، ونــدفع ثلــث البــاقي إىل عمــرو، فيبقــى  (5)]وجنعــل[ (4)بعــد النصــيب[]
اثنــا ، وحنــن حنتــاج إىل ثالثــة؛ ليكــو  لكــل ابــن مثــل النصــيب املفــروض، فقــد نقــص عــن 

 الواجب أربعة، وهذا هو اخلطه األول.
مث جنعل املـال مخسـة، وجنعـل النصـيب منهـا اثنـني، ونـدفع ثلـث البـاقي إىل عمـرو،  

يبقـى اثنــا ، وحنــن حنتــاج إىل ســتة؛ ليكــو  لكــل ابــن مثــل النصــيب املفــروض، فقــد نقــص 
 الواجب عن أربعة، وهو اخلطه الثاين. 

واخلطــــــــــق  مجيعــــــــــاً  قصــــــــــا ، فنســــــــــقط أقلهمــــــــــا مــــــــــن أكثرمهــــــــــا، يبقــــــــــى ثالثــــــــــة 
ســـــــتة عشـــــــر،  (7) األول يف اخلطـــــــه الثـــــــاين تكـــــــو   (6)ب ]املـــــــال[فنحفظهـــــــا، مث نىـــــــر 

ونىـــــــرب املـــــــال الثـــــــاين يف اخلطـــــــه األول يكـــــــو  مخســـــــة، نســـــــقط األقـــــــل مـــــــن األكثـــــــر 
ــن القســــمة ثالثــــة  ــة احملفوظــــة، يــــرج مــ ــهماً، نقســــمها علــــى الثالثــ ــى أحــــد عشــــر ســ يبقــ

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 (.222-221 6(، وروضة الطالبني)155 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
ومــــن الطــــرب كــــذلك مــــا يســــمى بطريقــــة الــــدينار والــــدراهم، وطريقــــة القيــــاس، وطريقــــة احلشــــو،    (3)

(، وروضــــــة  156 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)74-73 10و ريهــــــا. انظــــــر: هنايــــــة املطلــــــب)
 (.223 6الطالبني)

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (4)
ولعـل الصـحيو مـا أثبتـه وهـو املوافـق ملـا يف العزيـز شـرح    ما بني املعكوفني يف النسختني)وعول(، (5)

 (.223 6(، وروضة الطالبني)157 7الوجيز)
 ما بني املعكوفني يف األصل)اخلطه(، واملثبت من)ز(. (6)
  أ(.77) (7)
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ــال. مث ــو املــ ــر فهــ ــة تكــــو  أحــــد عشــ ــا ، نبســــطها أثــــال ً ابلىــــرب يف ثالثــ  نىــــرب وثلثــ
النصـــــــيب األول يف اخلطـــــــه الثـــــــاين يكـــــــو  أربعـــــــة، فنىـــــــرب النصـــــــيب الثـــــــاين يف اخلطـــــــه 
ــة  ــمها علـــــى الثالثـــ ــا ، نقســـ ــر يبقـــــى اثنـــ األول يكـــــو  اثنـــــني، نســـــقط األقـــــل مـــــن األكثـــ
احملفوظــــــة يــــــرج مــــــن القســــــمة ثلثــــــا ، وإذا بســــــطا كــــــا  اثنــــــني فهمــــــا النصــــــيب، نــــــدفع 

عشـــــر إىل زيـــــد، وثلــــث البـــــاقي ثالثـــــة إىل عمـــــرو، يبقـــــى ســـــتة  (2)أحـــــد (1)]مـــــن[اثنــــني 
ــل واحــــــــد اثنــــــــا ، وهـــــــذا إذا ]أجــــــــاز[ الورثــــــــة؛ فـــــــن  الوصــــــــيتني زائــــــــدات  علــــــــى  (3)لكـــــ

 يـــــــقطر وتســـــــمى "طريـــــــق اجلـــــــامع الكبـــــــري مـــــــن  قتصـــــــر علـــــــى هـــــــذا الطريـــــــقالثلـــــــث، ولي
 . (5)(4)"اخلطهين

 يف الوصية جبزء من جزء من املال: الفصل الثاين
 فما بقي بعد األنصباء أو بعىه. 

 (6)ثالثــة بنــني، وأوصــى لزيــد مبثــل نصــيب أحــدهم، ولعمــرو بثلــث مــا يبقــى: مثالــه
ر ثلــث املــال عــدد لــه ثلــث ولــيكن ثالثــة، فتزيــد عليــه دِّ قــي مــن ثلــث املــال بعــد النصــيب. فـي 

 
 (.157 7ما بني املعكوفني زايدة يقتىيها السياب واملثبت من العزيز شرح الوجيز) (1)
  والسياب يقتىي حذف)الواو()وأحد( يف النسختني (2)
 ما بني املعكوفني يف األصل)جاوز(، واملثبت من)ز(. (3)
 (.223 6(، وروضة الطالبني)157-156 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 طريقة البابالطريق الثاين:  (5)

النصـيب املوصـى  نقول: سهام البنني ثالثة، وقد أوصى بثلثهـا، فيبقـى لكـل ابـن ثلثـا سـهم، فبـا  أ   
بــه لزيــد ثلثــا ســهم، مث تىــم الثلــث املخــرج إىل أنصــبائهم، تبلــد مجلــة املــال ثالثــة أســهم وثلثــي  

 سهم، تبسطها أثال ، تكو  أحد عشر.
 طريقة املقاديروالطريق الثالث: 

وهــي أ  تعطــي املوصــى لــه مبثــل النصــيب نصــيبا مــن املــال، يبقــى منــه مقــدار، تــدفع ثلثــه إىل عمــرو،  
ثلثـــا مقـــدار، تقســمها بـــني البنـــني،  صـــل لكــل ابـــن تســـعا مقــدار، فـــتعلم أ  مـــا أخـــذه  ويبقــى  

املوصــى لــه ابلنصــيب تســعا مقــدار، فاملــال كلــه مقــدار وتســعا مقــدار، تبســطها أتســاعا، يكــو   
 (.224-223 6(، وروضة الطالبني)157 7أحد عشر. انظر: العزيز شرح الوجيز)

 يف)ز(: )بقي(. (6)
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ال اثنــا واحــداً للنصــيب فيكــو  أربعــة، وإذا كــا  الثلــث أربعــة كــا  الثلثــا  مثانيــة ومجلــة املــ
يعطـى زيـداً واحـداً، وعمـرواً واحـداً وهـو ثلـث الثالثـة الباقيـة مـن ثلـث املـال، يبقـى :  عشر

سهما  تىمهما إىل ثلثـي املـال يكـو  عشـرة، وكـا  ينبغـي أ  يكـو  ثالثـة ليكـو  لكـل 
 .(1)ابن مثل النصيب املفروض، وقد زاد على ما اب سبعة وهو اخلطه األول

ندفع إىل عمـرو واحـداً، يبقـى :  اثنني  (2)الثلث مخسة، وجنعل ]النصيب[ر  دِّ قي مث نـح  
ســهما ، نزيــدمها علــى ثلثــي املــال وهــو عشــرة علــى هــذا التقــدير يبلــد اثــ  عشــر، وكــا  
ينبغي أ  يكو  ستة؛ ليكو  لكل ابن سهما  فزاد على الواجب ستة وهو اخلطه الثاين. 

سبعة، وملا زد  سـهماً نقـص عـن اخلطـه سـهم، مث نقول ملا أخذ  أربعة زاد على الواجب 
فعلمنا أ  كل سهم نزيده ينقص عن اخلطـه سـهم، وقـد بقـي مـن اخلطـه سـتة أسـهم فنزيـد 

هلــا مخســة أســهم يكــو  أحــد عشــر ســهماً فهــو ثلــث املــال، النصــيب منهــا مثانيــة،  (3) 
 .(4)"اخلطهين وطريقةاجلامع الصغري "ثالثة وثالثو ، وتسمى هذه طريقة ومجيع املال 

  

 
 (.158-157 7شرح الوجيز)انظر: العزيز   (1)
 ما بني املعكوفني يف األصل)للنصيب(، واملثبت من)ز(. (2)
  ب(.77) (3)
 (.225-224 6(، وروضة الطالبني)158-157 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
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 كتاب الوديعة
  .(1)الشيء املوضوع عند إنسا  ليحفظه: وهي لغة
 .(4()3)االستنابة يف احلف ، وتطلق عليهما (2)والوديعة

 .(6)وقبوهلا مستحب ملن عرف من نفسه األمانة (5)وهي جائزة إمجاعا
 والكالم يف أركاهنا ويف أحكامها. 

 يف أركاهنا : الباب األول
 : وهي أربعة
 : الوديعة: الركن األول

اليــــــــــــد احلافظــــــــــــة، بصــــــــــــفة  (7)وفســــــــــــروها أبهنــــــــــــا كــــــــــــل مــــــــــــال ثبتــــــــــــت ]عليــــــــــــه[
إخــــــــــراج  ، وهــــــــــو يقتىــــــــــي(8)مالكــــــــــه أو مــــــــــن يقــــــــــوم مقامــــــــــه عنــــــــــد مــــــــــن اســــــــــتحفظه

وجلــــــــــــــــد امليتــــــــــــــــة قبــــــــــــــــل  (10) والســــــــــــــــرقني، (9)الكلــــــــــــــــب الــــــــــــــــذي اــــــــــــــــوز اقتنــــــــــــــــاعه

 
 .(125 4(، ومغ  احملتاج)98 7اج)انظر: حتفة احملت (1)
 يف )ز(اإليداع. (2)
 يف)ز(: )عليه(. (3)
(، وأســــــــــىن  343 6علــــــــــى اإليــــــــــداع وعلــــــــــى العــــــــــني املودعــــــــــة. انظــــــــــر: الــــــــــنجم الوهــــــــــاج)أي    (4)

 (.125 4(، ومغ  احملتاج)74 3املطالب)
 (.422 6(، والبيا )385 10(، احلاوي الكبري)558نظر: اإلمجاع البن املنذر يف)( 5)
(، وهنايـة  324 6(، وروضـة الطـالبني)278 7والعزيز شرح الوجيز)  (،180 2انظر: املهذب ) (6)

 (.  111 6احملتاج)
 ما بني املعكوفني يف األصل)عليها(، واملثبت من)ز(. (7)
 (.320 10(، وكفاية النبيه)497 4انظر: الوسيط) (8)
 (.125 4الكلب املعلم. انظر: مغ  احملتاج)كوهو   (9)
(، املصـباح  208 13: الزبل والروث، وهو ما تدمل به األرض. انظر: لسـا  العـرب)السرقني (10)

 ( مادة)سرقن(.182 35(، واتج العروس )272 1املنري)
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ــة(1)الــــــــــــداب  ــرة احملرتمــــــــــ ــتها (2) ، واخلمــــــــــ ــى الصــــــــــــحيو يف جناســــــــــ ــواز (3)علــــــــــ  (4)وجــــــــــ
ــا اــــــــــوز اقتنــــــــــاعه واالنتفــــــــــاع بــــــــــه، ولــــــــــيس مبــــــــــال عــــــــــن  إمســــــــــاكها، وحنــــــــــو ذلــــــــــك ةــــــــ
اإليــــــــــــــــداع، وهــــــــــــــــو كــــــــــــــــذلك؛ أل  حكــــــــــــــــم الوديعــــــــــــــــة األمانــــــــــــــــة والىــــــــــــــــما  عنــــــــــــــــد 

 . (5)التقصري، وهذه ال تىمن إ  أحتلفت
ويرج بقولنا ثبتت عليه اليـد احلافظـة مـا لـيس عليـه يـد حافظـة، وإ  كـا  عليـه يـد 

 وكني املتعلقني يف املاء واهلواء. شرعية، كالطري والسمك اململ 
مالكه إىل آخره املـال امللـتقط، والـذي ألقتـه الـريو يف دار  ـريه،   ويرج بقولنا بصفة

 .(6)يالف حكم الوديعة فن  حكمهما
 : ع الوادع، واملُود  : الثاين والثالث

 . (8)واملوكل (7)وال يعته فيهما إال ما يعته يف ]الوكيل[
صــ  أو جمنــو  أو ســفيه مــاالً إلنســا    اــز لــه قبولــه، فــن  قبلــه ضــمنه، ع ودي فلــو أي 

 . (9)ع يف حفظهاوال يهأ إال بتسليمه إىل وليه، إال أ  يتلفها من  ري تقصري من املودي 

 
( مـادة)دبد(، واملعجـم الوسـيط  424 8الداب : ما يدبد به اجللد ليصلو. انظر: لسا  العرب) (1)

 ( مادة)دبد(.  270يف)
الً، وإمنـا كانـت حمرتمـة؛ أل  احـاذ اخلـيّل جـائز  اخلمرة احملرتمة (2) : وهـي الـ  احـذ عصـريها لتصـري خـي

 (.72 4(، وروضة الطالبني)481 4ابإلمجاع. انظر: العزيز شرح الوجيز)
 (.225(، ومغ  احملتاج)572 2(، اجملموع)141 1انظر: الوسيط) (3)
 )ز(: )واوز(. (4)
(،  343 6(، والـنجم الوهـاج)115انظر: املطلب العـايل]حتقيق: بكـر بـن سـليم احلمـدي[ يف) (5)

 (.125 4(، ومغ  احملتاج)75 7وأسىن املطالب)
 (.125 4(، ومغ  احملتاج)343 6انظر: النجم الوهاج) (6)
 ما بني املعكوفني يف األصل)التوكيل(، واملثبت من)ز(. (7)
 (.111 6(، هناية احملتاج)288 7(، العزيز شرح الوجيز)497 4انظر: الوسيط) (8)
ايـة  (، وكف325 6(، وروضـة الطـالبني)289 7(، والعزيز شرح الـوجيز)180 2انظر: املهذب) (9)

 (.114 6، وهناية احملتاج )(324 10النبيه)
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ففـي ضـمانه  (1) ولو أخذه منه خوفا من هالكه يف يـده لنفوقـه علـى قصـد احلسـبة
 : وجها 

ــمنه: أصـــــحهما ــه ال يىـــ ــن (3()2)أنـــ ــائرا مـــ صي طـــ لـــــَّ ــا إذا خي ــالوجهني فيمـــ ــا كـــ ، ومهـــ
ــا إذا خلـــص واحـــد مـــن  (5)ليحفظـــه علـــى صـــاحبه أو خلصـــه (4)جـــارح احملـــرم منـــه، وفيمـ

 . (6)الناس املغصوب من الغاصب لريده على مالكه

 
(، وهـــــذيب  275 2يف اللغـــــة: أي احتســـــاب األجـــــر علـــــى هللا. انظـــــر: اتج العـــــروس)  احلســـــبة  (1)

 (.193 4اللغة)
وشرعاً: هي أمر ابملعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعلـه. انظـر: األحكـام السـلطانية  

 (.349للماوردي )
 (.114 6(، وهناية احملتاج)346 6الوهاج)(، والنجم  325 6روضة الطالبني )انظر:   (2)
 (.181 2والثاين: يىمن ألنه ثبتت يده عليه من  ري ائتما . انظر: املهذب) (3)
 اجلارح من الطري والكالب: ذوات الصيد ألهنا لرح ألهلها أي تكسب هلم. (4)

 (.423  2(، ولسا  العرب )75 3انظر: احملكم واحمليط األعظم)
 .يف)ز(: )خلطه( (5)
أحـــدمها: يىـــمن _وهـــو املـــذهب_ أل  حصـــول املـــال يف يـــده لـــيس إبذ  املالـــك، إال إ  كـــا     (6)

الغاصـــب األول  ـــري أهـــل للىـــما  كـــاحلريب وعبـــد املغصـــوب منـــه؛ ألنـــه لـــيس لـــه أ  يفعـــل مـــا  
 يؤدي اىل الفتنة.

(،  505 4والثـاين: ال يىــمن؛ أل  قصــد األخـذ ملصــلحة املالــك ال ملصـلحة نفســه. انظــر: الوســيط)
 (.348 3(، وهناية احملتاج)283 10وروضة الطالبني)
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ولــــــــــــيس للمكلــــــــــــف أ  يــــــــــــودع عنــــــــــــد صــــــــــــ ، وال جمنــــــــــــو ، وال ســــــــــــفيه، فلــــــــــــو 
ــده بتفريطـــــــــــــه أو بغـــــــــــــري  ــه فتلـــــــــــــف عنـــــــــــ ــه   يىـــــــــــــمنهأودعـــــــــــ ، وإ  أتلفـــــــــــــه (1)تفريطـــــــــــ

  (2) : فقوال ، وقيل وجها 
لــو كــا  عبــًدا : وخصصــهما بعىــهم لغــري القتــل وقــال (4()3)أنــه يىــمنه: أظهرمهــا

  .(5)فقتله ضمنه قوال واحدا
  (6)فيما إذا أعار من السفيه شيًدا فهتلفه هل يىمنه؟: وأجرامها املاوردي

كالوكيـــل أ  ايـــش يف صـــحة اإليـــداع مـــن الســـفيه وجـــه أنـــه ومقتىـــى جعـــل املـــوديع  
 .(7)يصو، كما يصو توكيله يف وجه

ــد  ــد الرشـــــــ ــه بعـــــــ ــه ويطالـــــــــب بـــــــ ــمنه يف ذمتـــــــ ــده ضـــــــ ــذا إذا تلـــــــــف عنـــــــ فعلـــــــــى هـــــــ
ــة ــا (8)واخلـــــــــــــالف يف إتـــــــــــــالف الصـــــــــــــ  اللقطـــــــــــ ، إذا أخـــــــــــــذها علـــــــــــــى العكـــــــــــــس هنـــــــــــ

 
 (.114 6(، وهناية احملتاج)289 7(، والعزيز شرح الوجيز)181 2انظر: املهذب) (1)
  ب(.78) (2)
( وروضــــــــــة  390-389 7(، والعزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)195 1انظــــــــــر: منهــــــــــاج الطــــــــــالبني )  (3)

 (.114 6(، وهناية احملتاج )326-325 6الطالبني)
والثـــاين: ال ضـــما ؛ أل  املالـــك ســـلطه عليـــه، فصـــار كمـــا لـــو ابعـــه أو أقرضـــه وأقبىـــه فهتلفـــه.    (4)

 (.326 6(، وروضة الطالبني)116 5انظر: التهذيب)
 (.475التعليقة الكهى]حتقيق: دايرا سياك[ يف) (5)
ــري)  (6) ــال يف احلــــاوي الكبــ ــا أو360 6قــ ــ  أودعهــ ــة الــ ــه أب  أتلــــف الوديعــ ــه بفعلــ ــا  تلفــ   ( "إ  كــ

 استهلك العارية ال  استعارها ففي وجوب  رم ذلك وجها :  
 أحدمها:  رمه على السفيه واجب تغليبا حلكم اإلتالف ألنه بغري اختياره.

 والوجه الثاين: ال  رم عليه تغليبا حلكم التسليم ألنه كا  ابختياره".
 (.116انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (7)
انظــر: الزاهــر يف  ريــب ألفــا  الشــافعي    .قطــة: هــي اســم الشــيء الــذي لــده ملقــى فتهخــذهالل  (8)

 ( مادة)لقط(.557 2(، املصباح املنري)76 20(، واتج العروس )176يف)
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 .(2)، وإ  تلفت يف يده فوجها (1)إ  أتلفها ضمنهافننه 
، وإ  أتلفـــه ففـــي (3)أودع مالـــه عبـــدا بغـــري إذ  ســـيده فتلـــف عنـــده   يىـــمنهولـــو 

ويتعلـــــق بذمتـــــه قطعـــــا كمـــــا لـــــو اشـــــرتى شـــــيًدا  (4)تعليـــــق الىـــــما  برقبتـــــه هـــــذا اخلـــــالف
 .(6()5)فهتلفه

 : الصيغة: الركن الرابع
يقـول احفـ  هـذا  (7)ع مـن صـيغة دالـة علـى االسـتحفا  أب ال بد مـن جهـة املـودِ 

كي  ــح تــــ ــه، أو أينـيبـْ ــتودعتكه، أو أودعتــــــك، أو اســــــتحفظتك، أو احفظــــ ــال، أو اســــ يف  (8)املــــ
 .(9)حفظه، أو هو وديعة عندك، أو خذه أمانة وما يف معناه

 
 (.400 5(، وروضة الطالبني)351 6انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 أصحهما: أنه ال ضما  عليه، كما لو أودع ماال، فتلف عنده. (2)

والثـــاين: يىـــمن؛ ألنـــه وإ  جعـــل أهـــال لاللتقـــاط، فـــال يقـــرر املـــال يف يـــده، وال اعـــل أهـــال لألمانـــة،  
ــرح الــــوجيز) ــز شــ ــر: العزيــ ــه. انظــ ــلطه عليــ ــودِع ســ ــة؛ أل  املــ ــالف الوديعــ ــة  351 6ويــ (، وروضــ

 (.400 5الطالبني)
، وهنايـة  (326 6(، وروضـة الطـالبني)390 7( والعزيـز شـرح الـوجيز)116 5انظر: التهـذيب) (3)

 (.114 6احملتاج)
أي إ  قلنــا يف مســهلة الصــ : ال يلزمــه الىــما  فهاهنــا يثبــت يف ذمتــه؛ كمــا لــو اشــرتى شـــيداً    (4)

 وأتلفه.
ــن   ــة]حتقيق: أًـ ــة اإلابنـ ــر: تتمـ ــه. انظـ ــق برقبتـ ــا يتعلـ ــما  فهاهنـ ــهلة الصـــ : اـــب الىـ ــا يف مسـ وإ  قلنـ

 (.325 10(، وكفاية النبيه)728احلريب[ يف)
 : )وأتلفه(.يف)ز( (5)
 (.114 6(، وهناية احملتاج)326 6انظر: روضة الطالبني) (6)
 زادت يف)ز( هنا )بل أب (. وهو ال يناسب السياب. (7)
 يف)ز(: )أمنتك(. (8)
(، وهنايــة  75 7(، وأســىن املطالــب)345 6(، والــنجم الوهــاج)324 6انظــر: روضــة الطــالبني)  (9)

 (.112 6احملتاج)
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وضــــــعه بــــــني يــــــدي رجــــــل و  يــــــتلف  بشــــــيء    (1)فلــــــو جــــــاء رب املــــــال بــــــه ]و[
 .(2) صل اإليداع، فلو قبض املوضوع عنده ضمنه

أريد أ  أودعك ماالً مث جاء به ووضعه بني يديه و  يتلف  : وكذا لو كا  قد قال 
ام فســــــرقت ال  (4)و  يســـــتحف  احليمـــــاميّ  (3) بشـــــيء، وكـــــذا لــــــو وضـــــع ثيابـــــه يف احلمــــــَّ

 .(6)عندي يىمنها للعادة: . وقالالقاضي عن األصحاب . حكاه (5)يىمنها
 : كاألوجه املذكورة يف الوكالة:  ع ثالثة أوجهويف اشرتاط القيبول لفظًا من املودي 

 والعقـار (8) . ويكفي القبض ةسـب مـا يقتىـيه احلـال مـن املنقـول(7)ال:  أظهرها 

 . (10)وزعم اإلمام االتفاب عليه (9)
ــا  ــه أودعتـــــك وجـــــب: و لثهـــ ــد كقولـــ ــيغة العقـــ ــاب بصـــ ــا  اإلاـــ ــا  ،إ  كـــ أو بغريهـــ

وبنــــــــاه  (13()12()11)كقولــــــــه احفــــــــ  هــــــــذا املــــــــال أو هــــــــو عنــــــــدك وديعــــــــة فــــــــال اــــــــب

 
 املعكوفني زايدة يقتىيها السياب.ما بني   (1)
 (.325 6(، وروضة الطالبني)288 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.200(، واملعجم الوسيط)30 32: املوضع الذي يغتسل فيه. انظر: اتج العروس)احلمام (3)
ــام  (4) ــاحب احلمــ ــة  200والعامــــل فيــــه. انظــــر: املعجــــم الوســــيط)  هــــو: صــ ــة العربيــ (، ومعجــــم اللغــ

 .(567 1املعاصرة)
 (.112 6(، وهناية احملتاج)325 6انظر: روضة الطالبني) (5)
 (.127 4(، ومغ  احملتاج)324 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
(، وهنايـة  221 10(، وكفايـة النبيـه)324 6البني)(، وروضة الط375 11نظر: هناية املطلب) (7)

 (.113 6احملتاج)
 (.179 3املراد به: هو ما ًكن نقله. انظر: حاشية البجريمي على اخلطيب) املنقول (8)
حمـل إىل آخـر كالـدور واألراضـي. انظـر: درر احلكـام يف شـرح  : هـو مـا ال ًكـن نقلـه مـن  العقار (9)

 (.46 3(، وإعانة الطالبني)117 1جملة األحكام )
 (.375 11نظر: هناية املطلب) (10)
 يف)ز(: )وديعة عندك(، ابلتقدأ والتهخري.  (11)
 (.127 4(، ومغ  احملتاج)324 6انظر: روضة الطالبني) (12)
(،  283 3يذكره املصنف وهو يشرتط ألنه عقـد مـن العقـود. انظـر: الوسـيط )الوجه الثاين    (13)

 (.325-324 6وروضة الطالبني)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 185 

 : بعىهم على األصل اآلا
إ  قلنا إذ     تج إىل القبول، وإ  قلنا عقد فهي وكالة  ،أ  الوديعة عقد أو إذ 

ــة ــه(1)خاصـ ــا األوجـ ــود  ،، فيـــها فيهـ ــار يف العقـ ــة مبـــ  علـــى أ  االعتبـ واخلـــالف يف الوكالـ
 أبلفاظها أو معانيها. 

قــام و   خــذها  (2)ع مــت الوديعــة، وإ   فــن  قلنــا ال يشــرتط القبــول فقبىــه املــودي 
عــة، ســواء كــا  املالــك حاضــرا أو  ائبــا؛ لكــن  مث إذا قــام وتركهــا و  يقبــل كــا  ردا للودي

 . (3)بعد  يبة املالك 
 : وإذا قبل الوديعة سواء شرطنا القبول أم ال ففي توقفها على القبض ثالثة أوجه

أنه ال يتوقف عليه فلو قـام وتركهـا فـن  كـا  راـا حاضـرا  وجزم به البغوي:  أحدها 
 .(4)فهو رد للوديعة وإ  كا   ائبا ضمنها

 (5)وكــذلك القــرض والعاريــة لــو قــال أقرضــتك : قــال نعــم. وجــزم بــه املتــويل: و نيهــا
 . (8()7)يىمنهافقال قبلت ووضعه بني يديه   يصحا وال  (6)هذا وأعرتكه
إ  كـا  املوضـع يف يـده فقـال ضـعها : - (9)يف الفتاوى  وبه أجاب الغزايل:  و لثها

 
 (.  322 10(، وكفاية النبيه)326 6(، وروضة الطالبني)290 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
  أ(.79) (2)
 (.127 4(، ومغ  احملتاج)325 6الطالبني)(، وروضة 288 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
(، قــال  325 6(، وروضــة الطــالبني)288 7(، العزيــز شــرح الــوجيز)116 5انظــر: التهــذيب )  (4)

( "وهـــو كـــذلك كمـــا قالـــه البغـــوي ســـواء املســـجد و ـــريه؛ أل   113 6الرملـــي يف هنايـــة احملتـــاج)
صــغري، واعتمــده األذرعــي  اللفــ  أقــوى مــن جمــرد الفعــل، وقــد رجــو ذلــك الرافعــي يف الشــرح ال

 وجزم به يف األنوار".
 يف)ز(: )لو أقرضتك(. (5)
 يف)ز(: )لو أعرتكه(. (6)
 يف)ز(: )يىمنه(. (7)
 (.325 6(، وروضة الطالبني)710انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (8)
الفتــاوى لــه مشــتمل علــى  فتــاوى الغــزايل: حملمــد بــن حممــد بــن أمحــد أبــو حامــد الغــزايل، وكتــاب    (9)

مائـــة وتســـعني مســـهلة وهـــي  ـــري مرتبـــة ولـــه فتـــاوى اخـــرى  ـــري مشـــهورة أقـــل مـــن تلـــك. انظـــر:  
 (.294طبقات الشافعية البن قاضى شهبة يف)
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انظـر إىل : مت الوديعة بوضعها، فلـو قـام وتركـه ضـمنه، وإ  كـا  يف يـد ربـه كمـا لـو قـال
  .(3)  يىمنه (2)فقال نعم،   يكن وديعة فلو قام وتركه (1)متاعي يف حانوا

مــا روي عــن فتــاوى القفــال أنــه إذا كــا  ثــوب رجــل موضــوعا بــني  (4)ويوافــق األول
رب : يديـــه فقـــال آلخـــر احفظـــه، فقـــال نعـــم فرقـــد صـــاحب الثـــوب وقـــام اآلخـــر فرتكـــه فســـح

 ،وضـيعها يلزمـه الىـما نعـم : ضمنه، كما لو قال لغريه احفـ  الـدار واباـا مفتـوح فقـال
رب : ولــو أ لــق ابب داره أو حانوتــه وقــال للحــارس انظــر إليــه واحفظــه فهمهــل احلــارس فســح

 .(6)يف نفسه و  يدخل حتت يده (5)فال ضما  عليه؛ ألنه حمرز
: وقـال (8) املـذهب، فننـه قـال إذا دخـل اخلـا   (7)يقتىي أ  الثـاين  وكالم العبادي

ــاحبك  ــا صـ ــال أخرجهـ ــدها، فقـ ــا مث   اـ ــا، وربطهـ ــاين هنـ ــه اخلـ ــال لـ ــ ؟ فقـ ــط دابـ ــن أربـ أيـ
للســقي ولــيس لــه صــاحب، ال ضــما  يف ظــاهر املــذهب حــا يســتحفظه اــا ومــن اعتــه 

 .(10()9)العرف ضمنه ألنه ]قصد للحف  على ابب اخلا [

 
(، واملصـــــــــــباح  133 13: حمـــــــــــل التجـــــــــــارة أو الـــــــــــدكا . انظـــــــــــر: لســـــــــــا  العـــــــــــرب)احلـــــــــــانوت  (1)

 ( مادة)حنت(.490 37(، اتج العروس)981 1املنري)
 ليس يف )ز(: )وتركه(. (2)
 (.326 10(، وكفاية النبيه)325 6(، وروضة الطالبني)81-80انظر: فتاوى الغزايل يف) (3)
 أي الوجه األول. (4)
فـــ  فيـــه املـــال  احلـــرز  (5) حـــرز.  : املوضـــع احلصـــني، وهـــو مـــا  ح

ح
عـــادًة، ويتلـــف ابخـــتالف الشـــيء امل

 ( مادة)حرز(.129 1(، واملصباح املنري)873 3انظر: الصحاح)
 (153-152 10(، وروضة الطالبني)247 11انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 أي الوجه الثاين. (7)
 يف)ز(: )اخلاين(. (8)
العـــايل]حتقيق: بكــر بـــن ســـليم    بيـــاض يف )النســختني(، واملثبـــت مـــن املطلــبمــا بـــني املعكــوفني    (9)

 (.306(، واخلادم على الرافعي والروضة]حتقيق: سليما  املطلق[ يف)131احلمدي[ يف)
ــليم احلمــــدي[يف)انظــــر:    (10) (، واخلــــادم علــــى  131-130املطلــــب العــــايل]حتقيق: بكــــر بــــن ســ

 (.306الرافعي والروضة]حتقيق: سليما  املطلق[ يف)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 187 

 : فروع 
ــد  (1)قـــال أودعتـــك يفلـــو : األول ــة، وبعـــد  ـ ــذا اليـــوم، ويف  ـــد ال يكـــو  وديعـ هـ

وال يكو  وديعة  ،عارية يف الثاين ،يكو  وديعة يف اليوم األول  يكو  وديعة. قال الروايين
  .(2)يف الثالث

وبعــد  ــد وديعــة فلــم يــرده وتلــف يف اليــوم  ،ولــو قــال أودعتكــه علــى أ  تــرده  ــدا
  .(3)الثالث ضمنه
 .(6)هذا، صو (5)رأس الشهر فقد أودعتك  (4)إذا جاء  : ولو قال

 .(7)والقياس حراه على اخلالف يف تعليق الوكالة: قال الرافعي
ــد : الثووووواين ــر القاضـــــي وجهـــــني يف أ  الوديعـــــة عقـــ ــتقل أو إذ  جمـــــردذكـــ ــه  مســـ وأنـــ

ــمنها  ــا هــــــــل يىــــــ ــتنبطها مــــــــن اخلــــــــالف املتقــــــــدم يف أ  الصــــــــ  والعبــــــــد إذا أتلفاهــــــ اســــــ
ــدا الزمــــا؛ أل  مــــا  ــد جعلناهــــا عقــ ــن  قلنــــا ال؛ فقــ ــد يف رقبتــــه؟ ]فــ الصــــ  يف ذمتــــه والعبــ

وإ  قلنـــــا نعـــــم  (8)أتلفـــــاه ةكـــــم العقـــــد ال يىـــــمنه الصـــــ  يف ذمتـــــه وال العبـــــد يف رقبتـــــه[
أ  يكــــــــو  الــــــــراجو أهنــــــــا ليســــــــت  (10) وقىــــــــيته هــــــــذا التخــــــــريج (9)عقــــــــًداال يكــــــــو  

 
 )يف( ساقطة من)ز(. (1)
 .(113 6(، وهناية احملتاج )336 6(، وروضة الطالبني)306 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.326 10انظر: كفاية النبيه) (3)
  ب(.79) (4)
 يف)ز(: )أودعتكه(. (5)
   6(، وروضــة الطــالبني)288 7وهــو مــا قطــع بــه الــروايين ابجلــواز. انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (6)

 (.103 7(. وحتفة احملتاج)127  4يصو. انظر: مغ  احملتاج )(. والصحيو أنه ال  325
 (.325   6(، وروضة الطالبني)288 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 . واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني ساقط من األصل (8)
 (.290 7العزيز شرح الوجيز)و   (،322 10انظر: كفاية النبيه) (9)
: أ  ايـــب الشـــافعي ةكمـــني خمتلفـــني يف صـــورتني متشـــااتني، و  يظهـــر مـــا يصـــلو  التخـــريج  (10)

للفرب بينهما فينقل األصحاب جوابه يف كل صورة إىل األخرى، فيحصل يف كل صـورة منهمـا  
= 
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ــ ــذا ورقبـــــ ــة هـــــ ــما  بذمـــــ ــق الىـــــ ــالم  ةبعقـــــــد؛ لكـــــــن الصـــــــحيو تعلـــــ ــذا، ومقتىـــــــى كـــــ هـــــ
  .(1)األكثرين أهنا عقد

واعــرتض عليــه يف هــذا االســتنباط مــن حيــث أ  اخلــالف يف تعلــق الىــما  بذمــة 
 ئتمــا  وذلــك فيمــا إذا شــهد املراهــقالصــ  ورقبــة العبــد موجــود فيمــا لــيس فيــه عقــد وال ا

  .(4)والعبد بشيء فحكم به (3()2)
ــه أو  ــر بذمتـ ــق املهـ ــل يتعلـ ــبهة هـ ــرأة بشـ ــد امـ ــش العبـ ــا إذا وطـ ــه وفيمـ ــع عليـ ــا يرجـ وقلنـ

 ؟ (5)رقبته

 
قــوال : منصــويف وخمــرج، املنصــويف يف هــذه املخــرج يف تلــك، واملنصــويف يف تلــك هــو املخــرج  

(، واملــــدخل اىل  106. انظــــر: مغــــ  احملتــــاج)هــــذه، فيقــــال فيهمــــا قــــوال  ابلنقــــل والتخــــريجيف  
 (.511-510مذهب اإلمام الشافعي يف)

ــد، ال جمــــــــــرد إذ  يف احلفـــــــــــ . انظــــــــــر: العزيــــــــــز شـــــــــــرح    (1) ــد أ  الوديعـــــــــــة عقــــــــ ــذهب املعتمــــــــ املــــــــ
 (.326 6الطالبني)(، وروضة  290 7الوجيز)

ــافعي  املراهــــق  (2) ــا  الشــ ــر يف  ريــــب ألفــ ــر: الزاهــ ــتلم بعــــد. انظــ ــا  ــ ــم وملــ ــارب احللــ ــو الــــذي قــ : هــ
 (.130 10(، ولسا  العرب)127يف)

مالــه؛  وقطــع األصــحاب يف الطــرب أ  الشــاهد لــو اب  صــبياً، فــال رجــوع عليــه يف  قــال اإلمــام: "  (3)
 (.70-69 19فن  التقصري من القاضي، والصبا ال يفى". انظر: هناية املطلب)

 إ  اب  الشاهد عبداً، فحق الرجوع يتعلق بذمته أو برقبته؟ فعلى قولني:  (4)
 أحدمها: أنه يتعلق برقبته؛ فن  ما صدر منه يف حكم اجلناية. وأرو ح اجلناايت تتعلق برقبة العبيد.

لق برقبته؛ أل  العبد يبعـد أ  يعلـق حقـاً برقبـة نفسـه بقـول يصـدر منـه، ولـو أقـر  نايـة  والثاين: ال يتع
 (.69 19موجيبحها مال،   يتعلق الىما  برقبته. انظر: هناية املطلب)

 فيه قولني:  (5)
أحدمها: قال يف اجلديد: اب يف ذمته يتبع بـه إذا أعتـق؛ ألنـه حـق وجـب برضـا مـن لـه احلـق فتعلـق  

 ين القرض.بذمته كد 
 (.459-457 9والثاين: قال يف القدأ: يتعلق برقبته ال  الوطء كاجلناية. انظر: البيا )
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 . (1)وليس هلذا اخلالف فائدة فقهية: قال اإلمام
 وليس كذلك، فقد خرّج القاضي عليه مسائل وذكر اإلمام بعد بعىها. 

 : ع نفسه ففي االنعزال وجها إذا عزل املودي : منها
ــا إذ  ــا أهنـ ــ (2)إ  قلنـ ــا عقـــد انعـــزل وصـــارت  ى  ينعـــزل وتبقـ ــا إهنـ ــة، وإ  قلنـ الوديعـ
الــذي  ، وهــي الــ    يصــدر مــن صــاحبها ائتمــا  عليهــا كــالثوب (3)الوديعــة أمانــة شــرعية

الــريو إىل داره، واللقطــة بعــد معرفــة مالكهــا، والدابــة الــ  دخلــت أرضــه ولــيس  (4)طرحتــه
 يف إبقائها فيها ضرر عليه. 

وحكمهــا لــزوم الــرد عنــد الــتمكن منــه، وإ    يطلبهــا صــاحبها يف أظهــر الــوجهني 
 . (5)فلو تركه ضمن

إذا  عليـه قـول ابـن الصـبا والظاهر أ  مرادهم بلـزوم الـرد إعـالم صـاحبها اـا ويـدل 
فـنذا أعلمـه توقـف الىـما  علـى  (7()6)مكن من الرد فلـم يـرد و  يعلـم صاحبها]ضـمنها[
  .االمتناع من التمكن بعد طلبها وال خالف فيه

ونفس الرد  ري واجب وقىية هذا أ  صاحبها لو عرف حصـوهلا يف يـده مـن  ـري 

 
(. وقال الغزايل يف البسيط ]حتقيـق: حامـد بـن مسـفر الغامـدي[  375 11انظر: هناية املطلب) (1)

عندي أ  هـذه املسـائل مفـردة بتعليلهـا، وال معـىن لـذكر اخلـالف يف كونـه   ( "األظهر977يف)
عقــداً أو اذ ً جمــرداً، فــال معــىن للعقــد إال تســبب لفظــي منصــوب مــن جهــة الشــرع حتكــم، نعــم  

 تكاد تظهر فائدة اخلالف يف مسهلة عزل املوديع".  
 )إذ ( ساقطة يف)ز(. (2)
(، والــنجم  327 6(، وروضــة الطــالبني)290 7وجيز)وهــذا هــو املــذهب. انظــر: العزيــز شــرح الــ  (3)

 (.125 4(، ومغ  احملتاج)344 6الوهاج)
 يف)ز(: )طريته(. (4)
 (.76 3(، وأسىن املطالب)323 10كفاية النبيه)و   (،291 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.   (6)
  أقف عليه يف الشامل، وهذا القـول نقـل عنـه أيىـاً ابـن الرفعـة يف املطلـب العـايل]حتقيق: بكـر   (7)

 (.  138بن سليم احلمدي[ يف)



 النص احملقق

     _______ _______ 190 

أب  رآها وقعت يف داره أو أخهه آخـر أبهنـا يف يـده عـدم الىـما  إذا   يطلبهـا   ذي اليد
إذا مــات رب الوديعــة فــن  علــم ورثتــه اــا ال  (1)صــاحب العــدةاملالــك ويــدل عليــه قــول 

الــرد يف أصــو الــوجهني قبــل الطلــب  (2)اــب ردهــا إال بعــد طلــبهم وإ    يعلمــوا لــزمهم  
  .(4)؛ لكن كالم  ريه يالفه على ما سيها(3)عند التمكن

فيه خالف.  (5) يف الثوب الذي طريته الريو هل هو مبنزلة االلتقاط:  وقال اإلمام 
فــن    جنعلــه لقطــة فهــو أمانــة، والظــاهر أنــه ال اــب طلــب املالــك يعــ  ابلتعريــف، وإ  

علــى  (6)وجــب يف اللقطــة إذا   يــرد التملــك علــى رأي فــن  وجوبــه يف مقابلــة ]التســلط[
 التملك. 

 انتهى.  (7)وقال بعىهم اب اإلشعار به يع  ابلتعريف كاللقطة
ر التعريــف علــى هــذا فتلــف ضــمن كمــا يف اللقطــة علــى وهــذا يقتىــي أنــه إذا أخــ

 .(8)القول بوجوب التعريف
 

هو: أبو عبد هللا احلسني بن علي بن احلسني، ولد  مل، سنة مثا  عشرة وأربع مائـة، قـرأ علـى   (1)
 صــر العمــري، وأيب حفــص بــن مســرور  ريمهــا، حــدث عنــه امساعيــل التيمــي، وزيــن العبــدري  

 و ريمها، تويف سنة مثا  وتسعني وأربعمائة.
وهو  ري أيب املكـارم، يعـرف بصـاحب العـدة أيىـاً. قـال األسـنوي: وقـد وقـف النـووي علـى "العـدة"  

. انظــــــــــــــر: الطبقــــــــــــــات  أليب عبــــــــــــــد هللا، دو  العــــــــــــــدة أليب املكــــــــــــــارم، والرافعــــــــــــــي ابلعكــــــــــــــس
 (.108(، والعقد املذهب يف)278 1لألسنوي)

  أ(.  80) (2)
(، واملطلـــــب العـــــايل]حتقيق: بكـــــر بـــــن ســـــليم احلمـــــدي[  319 7انظـــــر: العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)  (3)

 (.139يف)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف) (4)
؛ ليحفظـه علـى مالكـه،  : أخذ مال حمرتم يكو  مبىـيعة،  خـذه مـن هـو أهـل االلتقـاطااللتقاط (5)

 (.420 11ليتملكه بعد التعريف. انظر: كفاية النبيه)أو 
 ما بني املعكوفني يف األصل)التوسط(، واملثبت من)ز(. (6)
 (.425 11انظر: هناية املطلب) (7)
 (.426 11انظر: هناية املطلب) (8)
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ولــد اجلاريــة والبهيمــة املــودعتني احلــادث إ  جعلنــاه عقــًدا كــا  وديعــة كهمــه : ومنهووا
جمرد استحفا    يكن وديعة بل أمانة شرعية مردودة يف احلال فلو   يـرد   (1)وإ  جعلناه

 . (6)واإلمام (5)والبغوي (4)قاله القاضي (3)هذا (2)مع التمكن ضمن يف أظهر الوجهني
تكـــن وديعـــة؛ بـــل أمانـــة شـــرعية اعتبـــارًا إ  جعلنـــاه عقـــًدا   : فقـــال وعكســـه املتـــويل

بعقـــد الـــرهن واإلجـــارة، وإ    جنعلـــه عقـــًدا فهـــل يتعـــدى احلكـــم إىل الولـــد كاألضـــحية أو 
 .(9)ويف جزمه يف العارية كالم تقدم، (8)كالعارية؟ فيه وجها   (7)ال

ــًدا اعتـــه ه وإال : ومنهوووا ــاه عقـ ــال إ  جعلنـ ــه القبـــول اللفظـــي وقـ خـــرج بعىـــهم عليـ
 .(10)اكتفينا ابلقبض
لو شرط فيها شرطًا فاسدا، فن  جعلناها عقًدا فالوديعـة أمانـة شـرعية، فـال :  ومنها

ــا  جديــــد، ]و[ ــا مــــن ائتمــ ــوا  (11)بــــد يف دوامهــ ــهثر ابلشــــرط ويلغــ ــا إذ    يتــ إ  جعلناهــ
 .(13) وديعة كذا ذكره اإلمام يف الرهن (12)وتبقى

 
 يف)ز(: )جعلنا(. (1)
 (.113 6(، وهناية احملتاج)326 6الطالبني)(، وروضة  290 7نظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 يف)ز(: )كذا(. (3)
 (.322 10انظر: كفاية النبيه) (4)
 (.116 5انظر: التهذيب) (5)
 (.247 6انظر: هناية املطلب) (6)
 )ال(ساقطة يف )ز(. (7)
 أحدمها: ال يتعدى اىل الولد؛ اعتباراً ابلعارية. (8)

عتق جارية بعينها، أو التىحية بشـاة بعينهـا يكـو  ولـدها مثلهـا.  والثاين: يتعدى؛ اعتباراً مبا لو نذر  
 (.705-704انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف)

 (.267انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: عبد املنا  هاين[ يف) (9)
 (.290 7الوجيز)( والعزيز شرح 707  -706انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (10)
 ما بني املعكوفني زايدة يقتىيها السياب. (11)
 يف)ز(: )وهذا(. (12)
 (.247 6انظر: هناية املطلب) (13)
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ن أودع وديعــة إ  كــا  : الثالووث عــاجزا عــن حفظهــا حــرم عليــه قبوهلــا، وإ  كــا  مــي
قادرا عليـه؛ فـن  وثـق أبمانتـه اسـتحب لـه؛ إال أ  يـاف عليهـا ولـيس هنـاك  ـريه؛ فيلزمـه 

 .(1)قبوهلا، فن  أابه   يىمن
قــال أبـــو الفـــرج والواجــب أصـــل القبـــول دو  أ  يتلــف منفعـــة نفســـه  الرافعـــي: قــال

 .(2)يف احلف  من  ري عوضوحرزه 
ال اوز له يف هذه احلالة أخذ أجرة على احلفـ  لتعينـه : (3)ابن أيب عصرو وقال   

 ريـق  (5)وللمسهلة التفـات علـى مـا إذا تعـني عليـه إنقـاذ    (4)عليه وله أخذ أجرة مكاهنا
فشــرط لــه عليــه أجــرة هــل يســتحقها، وفيمــا إذا تعــني عليــه تعلــيم امــرأة الفاحتــة فهصــدقها 

 .(6)تعليمها هل يصو اإلصداب؟ والصحيو فيهما نعم
قريبــــــــــا   (7)وإ    يثـــــــــق أبمانـــــــــة نفســـــــــه فهـــــــــل  ــــــــــرم أو يكـــــــــره؟ فيـــــــــه وجهـــــــــا 

 .(8) من الوجهني فيما إذا خاف اخليانة فهل اوز له االلتقاط
 

(، وروضــة  278 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)469 6(، والبيــا )355 8انظــر: احلــاوي الكبــري)  (1)
 (.111 6(، وهناية احملتاج)324   6الطالبني)

 (.287 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (2)
ــافعية، قاضـــي    (3) ــي/ الشـ ــدين، شـ ــرف الـ ــعد التميمـــي، شـ ــة هللا، أبـــو سـ ــد بـــن هبـ ــد هللا بـــن حممـ عبـ

القىــاة، املعــروف اببـــن أيب عصــرو ، مـــن تصــانيفه صـــفوة املــذهب، واالنتصـــار و ريمهــا، تـــويف  
ــبع ومثـــانني ومخـــس مائـــة رمحـــه هللا ــنة سـ (، وطبقـــات  125   21انظـــر: ســـري أعـــالم النـــبالء)  .سـ

 (.716الشافعيني)
(، والـــــنجم  321 10(، وكفايـــــة النبيـــــه)648انظـــــر: االنتصـــــار]حتقيق: عبـــــدهللا الدوســـــري[يف)  (4)

 (.345 6الوهاج)
  ب(.80) (5)
ــليم احلمــــــــدي[ يف)  (6) ــن ســــــ ــر بــــــ ــايل]حتقيق: بكــــــ ــر: املطلــــــــب العــــــ (، والــــــــنجم  109-108انظــــــ

 (.345 6الوهاج)
 دمها: ال اوزأح (7)

  .والصـحيو أنـه يكـره  (.75 3(، وأسـىن املطالـب)278 7والثاين: يكره. انظر: العزيز شـرح الـوجيز)
 (.111   6(، وهناية احملتاج)99  7انظر: حتفة احملتاج)

 قيل: ال يستحب لغري واثق؛ ملا ياف من اخليانة. (8)
(،  9 6(، والـنجم الوهـاج)173 1؛ أل  خيانتـه   تتحقـق. انظـر: منهـاج الطـالبني)واوز يف األصو

 (.319-318 6وحتفة احملتاج)
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 يف أحكام الوديعة  : الباب الثاين
 . (1)(... ... ...)وهي 
ع أو ع واملـــودي أهنــا جـــائزة مـــن اجلـــانبني تنفســـ/  نــو  كـــل واحـــد مـــن املـــودِ : أحووودها

 . (2)إ مائه، أو موته
والقيــاس جميدــه  انعــزال الوكيــل ابجلنــو  واإل مــاء،و  يــذكروا هنــا اخلــالف املتقــدم يف 

  .(3)ولعلهم اقتصروا على ذكر الصحيو
ع يف املـوت الوديعـة إىل الـوارث، وردهـا فنذا حصل شيء من ذلك للمالك رد املودي 

وإ  قصـر فيظهـر أ   ،يف اجلنو  إىل الويل، وكذا يف اإل ماء إ  طال زمنه واقتىى حجـرا
والظـاهر أ  املـراد ابلـرد اإلعـالم فـن    يعلمهـم  ،(4)ه فريدهـا عليـهيـدعها يف يـده إىل إفاقتـ

ف الـوارث فحىـر مـن ري عْـ ولـو   يـح  (5)ففي الىما  الوجها  املتقدما  يف األمانة الشـرعية
ــودي  ــم املـ ــه وعلـ ــه وارثـ ــى أنـ ــم ادعـ ــي العلـ ــى نفـ ــه علـ ــه حتليفـ ــه لـ ــال يف فتاويـ ــال القفـ ــذلك قـ ع بـ

ــرَّ  (6)وهــــو ــو أقــ ــه لــ ــى أنــ ــاء علــ ــال بنــ ــه قــ ــدفع إليــ ــه الــ ــه لزمــ ــدعي : بــ ــن  نكــــل حلــــف املــ فــ
  .(7)وأخذها

 
ولعلــه "مـن العقــود اجلــائزة" فاألصــو عنــد    مـا بــني القوســني بيــاض يف النسـختني مبقــدار كلمتــني.  (1)

و حمـرتم خمـتص علـى وجـه خمصـويف  الشافعية أهنا عقد فحقيقتها شرعاً توكيـل يف حفـ  ةلـوك أ
 (126-125 4ولكن من عجز عن حفظها حرم عليه قبوهلا. انظر: مغ  احملتاج)

ــا )  (2) ــرح الـــوجيز)475 6انظـــر: البيـ ــز شـ ــنجم الوهـــاج)291 7(، والعزيـ (،  348-347 6(، والـ
 (.114 6وهناية احملتاج)

طــيريآ  اجلنــو  واإل مــاء مــا ذكــر ه يف  قــال ابــن الرفعــة: ويظهــر أ   ا فيهــا مــن اخلــالف عنــد    (3)
 (.348 10الوكالة. انظر: كفاية النبيه)

 (.114 6هناية احملتاج)و   (،475 6انظر: البيا ) (4)
 (.347 6(، انظر: روضة الطالبني)191أنه يىمن. وقد تقدم ذلك يف) األصو (5)
 )وهو( ساقط من)ز(. (6)
 (.324-323 7(، والعزيز شرح الوجيز)253انظر: فتاوى القفال يف) (7)
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  (1)ع من تسليمها ملن يعرفه وار  ليفحص عن وصية إ  كا  ضمنولو امتنع املودي 
ع ابلفــتو وجــب علــى وارثــه يف املــوت ووليــه يف ولــو عــرض بشــيء مــن هــذه للمــودي 

 (3)رهـافلـو أخَّ  ،وللمالك اسرتدادها مـا شـاء، (2)إعالمه ابحلال ريه الرد على املالك أو 
املوديع لغري عذر ضمن، وللموديع ردها ما شاء إال أ  يكو  يف حالة يلزمه قبوهلـا ابتـداء 

 . (4)فيظهر أنه ليس له ذلك 
وتنفس/ الوديعة بفس/ املوديع ةىرة املالك، وكذا يف  يبته على الصحيو، وتصري 

 .(5)العني أمانة شرعية
 .(6)مقصودهاالتسلط على احلف  ابملعروف وهو : ومنها
أ  يــد املــوديع يــد أمانــة فــن  تلفــت يف يــده مــن  ــري تقصــري   يىــمن ولــو : ومنهووا
 . (7)ر ضمنوإ  قصَّ  ،شرط ضماهنا

ــل االســــتعمال أمانــــة  (8)ولـــو قــــال إذا احتجـــت إىل اســــتعماهلا فاســـتعملها فهــــي قبـ
 .(10)صاحبها ما شاء (9)وبعده عارية مىمونة، وإ  بقيت العني اسرتدها  

التقصري املقتىية للىـما  إ  تلفـت، ورد العـني إ    أسباب :  والنظر يقع يف أمرين 
 بقيت.

 
 (.352 6(، وروضة الطالبني)324 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.114 6(، وهناية احملتاج)147املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف)انظر:   (2)
 يف)ز(: )أخذها(. (3)
  (،129 4(، ومغـــ  احملتــــاج)348 6(، والـــنجم الوهــــاج)291 7انظـــر: العزيـــز شــــرح الـــوجيز)  (4)

 (.115 6هناية احملتاج)و 
 (.323 10انظر: كفاية النبيه) (5)
 (.149طلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف)(، وامل500 4انظر: الوسيط) (6)
(، وروضـــــة  292 7(، والعزيــــز شـــــرح الـــــوجيز)500 4(، والوســـــيط)117 5انظــــر: التهـــــذيب)  (7)

 (.115 6(، وهناية احملتاج)327 6الطالبني)
 يف)ز(: )استعماهلا استعملها فاستعملها(. (8)
  أ(.81) (9)
 (.430 6انظر: البيا ) (10)
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 : يف أسباب التقصري : النظر األول
 : وهي مثانية
 أ  يودعها عند  ريه من  ري إذ  بغري عذر. : األول

 بعذر.ع الوديعة عند  ريه بغري إذ  راا فنما أ  يكو  بغري عذر أو واملوديع إذا أودي 
القاضـــي ضـــمن ســـواء   (1)أ  يكـــو  بغـــري عــذر فـــن  كـــا  عنــد] ري[: احلالــة األوىل

فن  تلفت يف يد الثاين  ،وللمالك مطالبة أيهما شاء ،(3)أو زوجه (2)أجنبيا أو أابه  كا 
 .(4)فقرار الىما  عليه إ  علم احلال، وعلى األول إ  جهله

وإ  استعا  بغريه يف حفظها ومحلها إىل احلرز و  يزل نظره عنهـا، كمـا لـو اسـتعا  
 .(5)يف سقي الدابة وعلفها

 .(6)وسيها ما يقتىي إثبات خالف فيه
وحراثــــة ابنــــه واحــــدة فــــدفعها إليــــه ليىــــعها وكــــذا لــــو كانــــت حراثتــــه : قــــال القفــــال

 . (7)فيها
إذا اسـتعا  علـى نقـل الوديعـة وحراسـتها واأل ـالب عليهـا مبـن حـتص :  وقال اإلمـام

وإ   ،به كعبده، وأجريه املهمو ، وزوجته، وولده، مع مالحظة احلرز جاز مع أهنـا يف يـده
ري مطالعـة لـه ضـمن علـى مها إىل أحد هؤالء ليحفظها يف حرز خارج عن داره مـن  ـسلَّ 

 
 املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.ما بني   (1)
 زادت يف)ز( هنا: )أو ابنه(. (2)
 زادت يف)ز( هنا: )أو عبده(. (3)
ــالبني )292 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز )117 5انظـــر: التهـــذيب )  (4) (،  327 6(، وروضـــة الطـ

 (.115 6(، وهناية احملتاج)349 6والنجم الوهاج )
(، وهنايــة  327 6(، وروضـة الطـالبني )293 7زيـز شـرح الـوجيز )فـال أبس يف ذلـك. انظـر: الع  (5)

 (.116 6احملتاج )
 ( من النص احملقق.225انظر: يف)( 6)
 (.327 6وروضة الطالبني)  ،(293 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
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وإ  جعلهــــا يف حــــرز يف داره واســــتحف  أحــــدهم عنــــد خروجــــه مــــع مالحظتــــه  ،الظــــاهر
للحــرز عنــد رجوعــه   يىــمن علــى األصــو، وإ    يالحظــه عنــد رجوعــه ففــي الىــما  

وإ  اسـتحف  مـن ال يـتص بـه كالصــديق املـهمو  ضـمن جلـراي  العـادة ابالســتعانة ، تـردد
 .(2()1)] ريه[ ابملختص دو 

 : وإ  أودعها عند القاضي وقبلها منه، فثالثة أوجه
أو وكيلـه يف اسـرتدادها، أو يف كـل مـا  (3)أنه ال يىمن سواء كا ]املالك[:  أحدها

ــرفات إ  ــه مـــــن التصـــ ــه أو ال، وصـــــححه  إليـــ ــرا وقـــــدر علـــــى الـــــدفع إليـــ صـــــححناه حاضـــ
  (6)، وجزم به الغزايل(5)واملتويل (4)القاضي

 . (7)عند األكثرين أنه يىمنها سواء كا  املالك حاضرا أو  ائبا: وأظهرمها
  .(8)إ  كا  املالك أو وكيله حاضرا ضمن وإال فال: و لثها

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 (.394 11انظر: هناية املطلب) (2)
 األصل)للمالك(، واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني يف  (3)
( قــال "وذكــر  162  أقــف عليــه. وذكــره ابــن الرفعــة عــن القاضــي وجهــاً يف املطلــب العــايل يف)  (4)

القاضي وجهاً: أنه ال ضما  عليه؛ أل  صاحبها لو كا  حاضراً لزمـه أخـذها، فـنذا كـا   ائبـاً  
  ب عنه احلاكم".

 .(677تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (5)
 (.500 4انظر: الوسيط) (6)
 (،327 6(، وروضة الطالبني)293 7(، والعزيز شرح الوجيز)482 6انظر: البيا ) (7)

 (.106 7وحتفة احملتاج)
 (.350 6انظر: النجم الوهاج) (8)
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ع علـى تسـليمها فـن  قـدر املـودي وعلى األول هـل للقاضـي االمتنـاع مـن قبوهلـا، نظـر 
 : وإ    يقدر فوجها  ،(1)إىل املالك أو وكيله فال

 .(4)وال ضما  على واحد منهما (3)/ (2)ال: أظهرمها
وجــزم اإلمــام بــه، وزعــم أنــه ال  (5)وعلــى الوجــه اآلخــر لــو قبلهــا القاضــي ضــمناها

  .(6)خالف فيه
 (7)الغاصـب علــى القاضــي وجهــا  تقــدماويف وجـوب قــبض املغصــوب لغائــب مــن 

مرتبا  على هذين الوجهني فـن    يوجـب قـبض الوديعـة   يوجـب قـبض املغصـوب، وإ  
  .(8)أوجبنا قبوهلا ففي قبوهلا وجها 

  يطلــب الغاصــب القــبض وعلــم القاضــي الغصــب فهــل عليــه انتزاعــه فيـــه  (9)فلــو

 
(،  327 6(، وروضــة الطــالبني)293 7أي فــال وجــه لوجوبــه عليــه. انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (1)

 (.106 7احملتاج)وحتفة  
 (.106 7(، وحتفة احملتاج)327 6(، وروضة الطالبني)293 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
  ب(.81) (3)
 (.293 7الوجه اآلخر: املنع؛ ألنه التزم حفظه، فيؤمر ابلوفاء به. انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 أي املوديع والقاضي. (5)
"فــن  وقعــت ضــرورة أرهقــت املــودع إىل اخلــروج، وقــد منعنــاه  (  378 11قــال يف هنايــة املطلــب)  (6)

ــمناه،   ــو ضـ ــن  لـ ــه إذا أودع،   يىـــمن؛ فـ ــع أبنـ ــا القطـ ــة، فالـــذي أراه هاهنـ ــافرة ابلوديعـ ــن املسـ مـ
 لصار اإليداع متىمنا عهدة، وهذا يالف وضع الوديعة"

رهقــة، فــنذا راجــع  قــال "فهمــا إذا كــا  ســفر املــوديع عــن اختيــار مــن  ــري حاجــة حاقــة، وال ضــرورة م  
 احلاكم، فن  أسعفه احلاكم، فال إشكال".

 (.246انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: جاسر أمحد صابر[ يف) (7)
 أحدمها: نعم، كالوديعة. (8)

 (.168والثاين: ال. انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[يف)
 يف)ز(: )ولو(. (9)
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 ـالف مـا إذا كـا  مليـت ووارثـه ،  (2)بعدمـه  وابـن الصـبا   (1)جزم اإلمام بوجوبه  ،وجها 
 .(3) ائب فننه اب انتزاعه

ويف وجوب قبول الدين من املدين وجها  ]مرتبا  علـى الـوجهني يف وجـوب قبـول 
فــهوىل أ  ال اــب قــبض الــدين، وإ  أوجبنــاه ففــي قــبض الــدين  ؛املغصــوب إ    نوجبــه

  .(5)واملنع هنا أظهر ،(4)وجها [
وهذا يف دين اب قبوله على ربه لو كا  حاضـرا وفيمـا إذا   يكـن للمـدين  ـرض 
ســـوى الـــهاءة، فـــن  كـــا  لـــه  ـــرض آخـــر مـــن فكـــاك رهـــن وحنـــوه فيظهـــر القطـــع بوجـــوب 

 .(7)لغرض العتق وليس من خاصيته (6)تابةالقبض، كما اب تعجيل جنوم الك
 : فرع 

ــه  (8)يف الغصـــب عـــن والـــده حكـــى الـــروايين ــه بـ أ  الـــدين إ  تعـــني أداعه أب  طالبـ
ال يـهأ إال : صاحبه فلم يؤده حا  ـاب يلـزم دفعـه إىل احلـاكم، فلـو دفـع  تمـل أ  يقـال

أ  يكــو  هنــاك ســبب يــاف إ  أخــر أداءه يفــوت قىــاعه فيــهأ حيندــذ أل  احلــاكم إمنــا 

 
 (.  466-465 8انظر: هناية املطلب) (1)
 (.169انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (2)
 (.169انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (3)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل. واملثبت من)ز(. (4)
ه، وأل  مــن يف يــده العــني قــد يثقــل  أل  الــدين يف الذمــة ال يتعــرض للتلــف، وإذا تعــني تعــرض لــ  (5)

 (.327 6(، وروضة الطالبني)293 7عليه حفظها. انظر: العزيز شرح الوجيز)
جنــوم الكتابــة: أ  يكاتــب الرجــل عبــده أو أمتــه علــى مــال مــنجم، ويكتــب العبــد عليــه أنــه يعتــق    (6)

(، ومعجــــــــــم املصــــــــــطلحات واأللفــــــــــا   524 2اذا أدى النجــــــــــوم. انظــــــــــر: املصــــــــــباح املنــــــــــري)
 (340 3لفقهية)ا

 (.251 12(، وروضة الطالبني)506 13(، والعزيز شرح الوجيز)252 7انظر: الوسيط) (7)
، مـن تالميـذه: ابنـحه أبـو احملاسـن الـروايين صـاحب ةـر  إمساعيـل بـن أمحـد بـن حممـد الـروايينهو:  (8)

.  ابـــن قاضـــي شـــهبة: و  يـــذكروا وفاتـــهاملـــذهب، تكـــرر ذكـــره يف الرافعـــي نقـــال عـــن ولـــده، قـــال  
(، طبقـــــــات الشـــــــافعية البـــــــن قاضـــــــي شـــــــهبة  277 1انظـــــــر: طبقـــــــات الشـــــــافعية ل ســـــــنوي )

(1 242.) 
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وهلذا ال اوز إيداع الوديعة عنده مـن  ـري سـفر و تمـل  ،يقوم مقام الغائب عند الىرورة
 .(2()1)أ  يقال يهأ للمشقة يف إيصاله إىل ربه قال وهذا أصو عندي

أ  يكــو  لــه عــذر كمــا لـو عــزم علــى الســفر فينبغــي لــه أ  يردهــا إىل : احلالـة الثانيــة
دال أو فاسـقا، راا، أو وكيله يف اسرتدادها، أو سائر حقوقـه إ  صـححناه، سـواء كـا  عـ

وإ    يقــدر لغيبــة أو تــواٍر أو حــني يتعــذر معــه الوصــول إليــه فيــدفعها إىل احلــاكم ويعلمــه 
وفيه وجه أنه ال ، (4)ويلزمه اإلشهاد على نفسه بقبىها، (3)بصاحبها ويلزمه قبوهلا قطعا
  .(6)السفر حلاجة خارجة (5)يلزمه القبول إذا   ]يكن[
بنفســــه، أو بنائبــــه، فــــن    اــــد احلــــاكم فيــــدفعها إىل أمــــني وال مث  فظهــــا احلــــاكم 

وفيــه وجــه بعيــد أنــه يشــرتط يف األمــني الــذي يودعــه أ  يكــو  ، (7)يكلــف أتخــري الســفر
  .(8)أودعه ماله

ــنيولــــو رجــــع املـــــودي  فيــــه احتمـــــال  ؟فهـــــل لــــه اســـــرتجاعه (9)/ ع واملــــال يف يـــــد األمــ
  .(10)ل مام

 
 يف)ز( زادت هنا: )فيه(. (1)
 (.479 6املذهب)انظر: ةر   (2)
  (،294 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)118 5(، والتهـــــذيب)376 11انظـــــر: هنايـــــة املطلـــــب)  (3)

 (.327 6روضة الطالبني)و 
 (.107 7(، وحتفة احملتاج)359 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (5)
 (.293 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (6)
 (.328 6(، وروضة الطالبني)294 7(، والعزيز شرح الوجيز)118 5انظر: التهذيب) (7)
 (.294-293 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
  أ(.82) (9)
( "فيــه احتمــال ظــاهر؛ مــن جهــة أ  يــده زالــت عــن الوديعــة  407 11قــال يف هنايــة املطلــب)  (10)

وديعة، لكـا  هـذا يف حكـم ائتمـا  جديـد، وهـذا يبعـد علـى  ابلكلية، فلو جوز  له أ  يسرتد ال
 أصل الشافعي".
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فــن  أوجبنــاه فرتكــه ،(1)اإلشــهاد علــى األمــني عنــد دفعهــا إليــه وجهــا ويف وجــوب 
 .(2)ضمن

ولـــو دفعهـــا إىل األمـــني مـــع إمكـــا  دفعهـــا إىل املالـــك ]أو وكيلـــه ضـــمنها وضـــمنها 
ن شــاء منهمــا إ   (5)ويطالــب املالــك[ ،ال (4)ســواء علــم احلــال ]أم[ ،(3)األمــني أيىــا مــي

هــا موإ   ر  ،علــى األول إ  علــم، وإ  جهــل فوجهــا لثــاين   يرجــع افــن   رمهــا  ،تلفــت
  .(7)تقدما يف الغصب (6)الثاين إ  علم، وإ  جهل فوجها  ألول رجع علىا

ــمن ــه يىـ ــا إىل أحـــدمها فاملنصـــويف أنـ ــا  دفعهـ ــاكم مـــع إمكـ ــا إىل احلـ  (8)وإ  دفعهـ
 .وخرجوه على الوجهني يف ضماهنا يف احلالة األوىل

فن  قلنا ال يىمن فطلب منه املستودع اإلشهاد على نفسه بقبىها قيـل للحـاكم  
  .(9)أنت ابخليار يف اإلشهاد وإعالم مالكها

وإ  دفعهــا إىل أمــني مــع إمكــا  الــدفع إىل احلــاكم وتعــذر الــدفع إىل املالــك ووكيلــه 
ونــص فيمــا إذا أراد العــدل رد الــرهن إىل عــدل بغــري إذ  ، (11)نأنــه ال يىــم (10)]نــص[

 
أحــدمها: يلزمــه اإلشــهاد عليــه خوفــا مــن تغــري حالــه وحــدوث جحــوده، فعلــى هــذا إ    يشــهد    (1)

 عليه ضمنها.
والوجــه الثــاين: ال يلزمـــه اإلشــهاد عليــه، ألنـــه ينــوب عـــن املالــك، وأل  قــول األمـــني يف الــرد مقبـــول،  

 (.360 8إ    يشهد عليه   يىمنها. انظر: احلاوي الكبري) فعلى هذا
 (.360 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 (.328 6(، وروضة الطالبني)294 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)أ ( ولعل السياب يقىي ما أثبته. (4)
 .واملثبت من)ز(ما بني املعكوفني ساقط من األصل،  (5)
 (.359 8انظر: انظر: احلاوي الكبري) (6)
 (.93انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: جاسر أمحد صابر[ يف) (7)
 (.328 6(، وروضة الطالبني)143-142 4انظر: األم) (8)
 (.358 8انظر: احلاوي الكبري) (9)
 ما بني املعكوفني يف األصل)يىمن(، واملثبت من)ز(. (10)
( " وإ  كـــا   ائبــا فهودعهــا مـــن يــودع مالــه ةـــن يكــو  أمينـــا  143 4عي يف األم)قــال الشــاف  (11)

 على ذلك فهلكت   يىمن".



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 201 

  :(2)وفيهما طرب (1)احلاكم أنه يىمن
  .(3)أ  يف املسهلتني قولني: أحدها
  .(5)هو ظاهر املذهب والروايين وقال البندنيجي (4)أنه يىمن: أظهرمها
 .القطع ابألول: (6)والثاين
 .القطع ابلثاين: (7)والثالث

وأ ــرب اإلمــام فجعــل حمــل اخلــالف مــا إذا أودع أمينـًـا مــع عــدم احلــاكم، وجــزم أبنــه 
 .(8)إذا أودعه مع وجوده يىمن قوال واحدا

  :ولو عجز عن الرد إىل املالك والوكيل واحلاكم واألمني فوجها ، وقيل قوال  
 .(9)أ  له أ  يسافر اا وال يىمنها: أظهرمها
 .(10)إ  سافر اا ضمنها: والثاين

 
 (.294 7(، والعزيز شرح الوجيز)376 11(، هناية املطلب)172 3انظر: األم للشافعي ) (1)
 أي حصل يف املسهلة ثالثة طرب:   (2)

 القطع ابلىما .
 والقطع بعدمه.

 (.  334 10إجراء قولني. انظر: كفاية النبيه)  و
، لــو دفعــه،  ": فيمــا إذا أراد العــدل الــرهن( يف ابب "الــرهن173 3أل  الشــافعي قــال يف األم)  (3)

رد الوديعــة": ولــو   يكــن حاضــرا،  ضــمن وقــال هاهنــا يف "-يعـ : إىل عــدل، بغــري أمــر احلــاكم  
  يىـمن، فلـم يفـرب بـني أ  اـد احلـاكم أو ال   -يع  رب الوديعة، فهودعها أمينا، يودعه ماله

 (.143 4اد. انظر: األم)
 (.334 10(، وكفاية النبيه)328 6انظر: روضة الطالبني) (4)
 (.177العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف)(، واملطلب 334 10انظر: كفاية النبيه) (5)
 أي الطريق الثاين وهو أنه يىمن. (6)
 أي الطريق الثالث وهو أنه ال يىمن. (7)
 (.377-376 11انظر: هناية املطلب) (8)
 (.77 3(، وأسىن املطالب)329 6(، وروضة الطالبني)296 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 (.296 7يز)انظر: العزيز شرح الوج (10)
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هــــذا إ  كــــا  الطريــــق آمنــــا، فــــن    يكــــن آمنــــا   اــــز الســــفر اــــا ويىــــمنها قــــوال 
 .(1)واحدا

ختيار، وقال يف سـفر االضـطرار  تمـل أ  اـوز وخصص اإلمام اخلالف بسفر اال
  .السفر وأ  ال اوز، ويف تىمينه القوال  (2)له

ــال ــق إال : قـ ــباب اخلـــوف وال يتحقـ ــاء أسـ ــن انتفـ ــى الظـ ــن أ  يغلـــب علـ ــىن األمـ ومعـ
ضــــابطه، وترتيــــب النـــاس يف األطــــراف فــــن  انتفـــت أســــباب األمــــن واخلــــوف  (3)[لـــةايإب]

 . (4)فالسفر حيندذ تغرير ولو كا  الطريق آمنا فحدث جور أقام
فيما إذا عجز عن احلاكم وقدر على  وحكى اإلمام الوجهني عن صاحب التقريب

 وصــــححه صــــاحب التقريــــب وقــــال ظــــاهر املــــذهب، األمــــني هــــل اــــوز أ  يســــافر اــــا؟
كاإلقامــــة، كمــــا اــــوز املســــافرة أبمــــوال  اــــوز، واملســــافرة مــــع األمــــن: و نيهمــــا (5)/املنــــع

ومنهم من   ير املسافرة أصال إذا   يكن ضرورة، ويف اإليـداع عنـدهم   :قال،  (6)األطفال
قــوال ، فــن    جنــوزه حــرم عليــه اخلــروج واــوز أ  اــوز لــه اإليــداع بشــرط الىــما  وهــو 

 .(7)بعيد
وحكــــي وجــــه أنــــه اــــوز املســــافرة ابلوديعــــة مطلقــــا عنــــد أمــــن الطريــــق وإ  كــــا  يف 

 .(8)البحر

 
 (.329 6وروضة الطالبني)،  (296 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 )له(ساقط من)ز(. (2)
ــا أثبتــــــــــه مــــــــــن هنايــــــــــة    (3) ــا بــــــــــني املعكــــــــــوفني يف األصـــــــــل)إبقالة( ويف)ز(  ــــــــــري مفهومــــــــــه، ومـــــــ مـــــــ

ــه. انظـــر:  : السياســـة، وآل مالـــه  (، واإلايلـــة377 11املطلـــب) يؤولـــه إايلـــة، إذا أصـــلحه وساسـ
 (.314 15(، وهذيب اللغة)34 11لسا  العرب)

 (.378-377 11انظر: هناية املطلب) (4)
  ب(.82) (5)
 (.377 11انظر: هناية املطلب) (6)
ــار اإليــــداع    (7) ــمن؛ فــــن  لـــو ضــــمناه، لصـ ــع أبنــــه إذا أودع،   يىـ ــذي أراه هاهنــــا القطـ ــه "فالـ ولفظـ

 (.379 11وهذا يالف وضع الوديعة".انظر: هناية املطلب)متىمنا عهدة، 
(، والــــــــــنجم  329-328 6(، وروضــــــــــة الطــــــــــالبني)296 7انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)  (8)

 (.353 6الوهاج)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 203 

  .(1)اع يف السفر فن  كا  فيه فسيهااإليدوهذا كله إذا   يكن 
ويلتحق بعذر السفر يف جواز اإليداع ما لـو وقـع يف البقعـة حريـق أو هنـب وخـوف 

 .(2)الغرب
وليكن يف معناها ما إذا أشرف احلرز على اخلراب و  اـد حـرزا آخـر :  قال الرافعي

 .(3)ينقلها إليه
 : فرع 

من أراد السفر الوديعـة يف موضـع مث سـافر ضـمنها، أو دفنهـا يف  ـري حـرز   ني في لو دي 
ا حيــــث ال اــــوز اإليــــداع  (4)أو يف حــــرز و  يعلــــم اــــا أمينــــا، وكــــذا لــــو ]أعلــــم[ اــــا أمينــــً

 . (7)كما تقدم  (6)األمني مع وجود احلاكم (5)]عند[
 .(8)الىما  وأوىل هنا بنفي قال صاحب التقريب

 .(9)ال أولوية أو حيث اوز اإليداع؛ لكنه ال يسكن الدار: وقال اإلمام
 .(12)كا  بعيدا عنها  (11)أنه ال يىمن وإ  (10)ويف هذه ]وجه[

 
 ( من النص احملقق.205انظر: يف) (1)
 (.354 6(، والنجم الوهاج)329 6(، وروضة الطالبني)118 5انظر: التهذيب) (2)
 (.295 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)علم(، واملثبت من)ز(. (4)
 املعكوفني زايدة يقتىيها السياب.ما بني   (5)
(،  328 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)295 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)119 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (6)

 (.117 6(، وهناية احملتاج)77 3وأسىن املطالب)
 ( من النص احملقق.200يف)  انظر: (7)
 (.384 11انظر: هناية املطلب) (8)
ــه يف هنايــــة املطلــــب)  (9) ( "وهــــذا الــــذي أشــــار إليــــه لســــت أرى لــــه وقعــــاً يف اقتىــــاء  384 11لفظـ

د، فــال أثــر الحتــاد مكــا   الرتتيــب؛ فــن  التعويــل علــى يــد هــذا املطلــع ال  ــري، وقــد تبــدلت اليــ
 الوديعة". 

 (، واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني يف األصل)األوجه (10)
 يف)ز(: )فن (. (11)
 (336 10(، وكفاية التنبيه)361 8ألنه اري جمرى اخله. انظر: احلاوي الكبري) (12)
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 : فن  كا  ال يسكنها فوجها 
 .(1)أنه ال يىمن: أظهرمها

  .(2)وأحلق اإلمام بسكناها أ  يراقبها من فوب أو من اجلوانب مراقبة احلارس 
 : مث هذا اإلعالم سبيله االئتما  أو اإلشهاد؟ فيه وجها 

 .(3)األول: أظهرمها
وإ   ،وعلــى الثــاين ال بــد مــن إعــالم رجلــني أو رجــل وامــرأتني ةــن تقبــل شــهادهم 

 . (5) ىروا الدفن ويشاهدوا املال وعلى األول ال  تاج إىل مشاهدته (4) 
 : وهل يلزمه أ   ذ  له يف نقلها إ  حصل ابملكا  خوف؟ فيه وجها 

 .نعم فن    يفعل ضمن: أحدمها
 .(6)ال: و نيهما

ــا  علـــى   ــما  وجهـــا  خمرجـ ــو نقلهـــا عنـــد حـــدوث خـــوف ففـــي الىـ ــذا لـ فعلـــى هـ
على هذا الوجه يف أ  اإلعالم اري جمرى اإلخبار أو االئتمـا ، فعلـى األول   (7)اخلالف

ال اوز نقلها فلو نقل ضمن واوز أ  يكو  عبدا، وبعيدا عنها، وعلى الثـاين اـوز، وال 
 .(9)يد عليها (8)]ليس له[اوز أ  يكو  عبدا وال بعيدا عنها و

 
أنه ال يىمن. انظر: العزيـز شـرح    يىمنها، وإ  كا  يسكنها فاألظهرإ  كا  ال يسكن الدار  (1)

 (.108 7(، وحتفة احملتاج)328 6(، وروضة الطالبني)295 7الوجيز)
 (.383 11انظر: هناية املطلب) (2)
(، وحتفــــــة  328 6الطــــــالبني)(، وروضــــــة  295 7أي اإلئتمــــــا . انظــــــر: العزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)  (3)

 (.108 7احملتاج)
 ساقط من)ز(: ) (. (4)
 (.336 10(، وكفاية النبيه)328 6وروضة الطالبني)  ،(295 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.361 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
 يف)ز(: )يف اخلالف(. (7)
 (.361 8وي الكبري)ما بني املعكوفني زايدة يقتىيها السياب واملثبت من احلا (8)
 (.361 8انظر: احلاوي الكبري) (9)
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 : ولو دفنها مع القدرة على إيداعها عند احلاكم أو أمني فوجها  
 .(1)ال اوز ويىمن: أحدمها
 .(3)ضما  (2)/ اوز وال: والثاين

وينبغـــــي أ  يـــــرج علـــــى اخلـــــالف املتقـــــدم يف أ  املغلـــــب علـــــى اإلعـــــالم اإلخبـــــار  
فيىــمن أو االئتمــا  فــال يىــمن عنــد وجــود األمــني و ا يف ضــمانه عنــد وجــود احلــاكم 

 .(4)اخلالف
  السفر هبا: السبب الثاين من أسباب الضمان

بــــــــــــه علــــــــــــى املــــــــــــذهب   ع مــــــــــــاالً يف احلىــــــــــــر   يكــــــــــــن لــــــــــــه املســــــــــــافرةودِ فــــــــــــنذا أح 
ــا مــــــــــر ــري خمــــــــــوف  (5)كمــــــــ ــواء كــــــــــا  الســــــــــفر خموفــــــــــا أو  ــــــــ ــل ضــــــــــمن ســــــــ فــــــــــن  فعــــــــ

 . (6)طويال أو قصريا
فلـه املسـافرة اـا إىل مقصـده مث إىل  (7)ع يف السـفر أو يف حالـة االنتجـاعودِ أما لو أح 

 .(8)وطنه وال يىمن
 (9)ولــــــــــــو مــــــــــــر مبكــــــــــــا  صــــــــــــاحل ل قامــــــــــــة   يلزمــــــــــــه اإلقامــــــــــــة أو الســــــــــــفر اــــــــــــا

 
 (.117 6(، وهناية احملتاج)352 6وهذا أصو الوجهني. انظر: النجم الوهاج) (1)
  أ(.83) (2)
 (.361 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
 (.190انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (4)
 ( من النص احملقق.199انظر: يف)( 5)
ــذيب )  (6) ــر: التهــ ــوجيز)118 5انظــ ــز شــــرح الــ ــالبني)295 7(، والعزيــ ــة الطــ (،  329 6(، وروضــ

 (.117 6(، هناية احملتاج)353 6والنجم الوهاج)
: املنـزل يف طلـب الكـأل. ومنـه انتجـع القـوم: إذا ذهبـوا لطلـب الكـأل يف موضـعه. انظـر:  املنتجـع   (7)

 ( مادة)جنع(.594 2(، واملصباح املنري)243 1هذيب اللغة)
 (.117 6(، وحتفة احملتاج)329 6(، وروضة الطالبني)295 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 (.381 11هناية املطلب)انظر:   (9)
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بعــــــــــــد عــــــــــــوده إىل وطنــــــــــــه فل مــــــــــــام فيــــــــــــه  (1)]ولــــــــــــو أراد أ  يســــــــــــافر مــــــــــــرة أخــــــــــــرى[
  .(2)احتماال 

  (3)ولو كا  بعض الطريق  ري مهمو    يكن له إخراجها من املهمن: قال املتويل
وجــال أهــل البلــد  (4)ع يف احلىــر املســافرة اــا بعــذر كحريــق، وهنــب و ــارةوللمــودي 

عنهــا، وال يىــمن إ  عجــز عــن الــرد إىل املالــك، أو وكيلــه، أو اإليــداع عنــد احلــاكم، أو 
  .(5)أمني، بل اب عليه املسافرة اا إذا كا  الطريق آمنا فلو تركها ضمن

 .(6)فن  كا  الطريق خموفا   اب؛ أل  خوف السفر أعم
ــال اهلـــالك يف احلىـــر أقـــرب منــــه يف : قـــال الرافعـــي ــال إذا كــــا  احتمـ واـــوز أ  يقـ

  .(7)السفر فله املسافرة اا
  .(8)ولو كا  العذر حاجته إىل السفر فقد تقدم يف السبب األول

 .(9)ولو سافر فهجم القطاع فهلقى املال يف مىيعة إخفاًء له فىاع ضمنه
ع مرضا خموفا أو حبس ليقتل؛ فحكمه حكم مـن أراد السـفر فعليـه ولو مرض املودي 

 
 (.381 11زايدة يقتىيها السياب واملثبت من هناية املطلب) (1)
 اوز أ  يقال: له ذلك؛ فن  املودِع قنع به مسافراً، فال منافاة بني السفر وبني مقصود املوديع. (2)

ــه   ــيس يف حالـ ــريه، ولـ ــرار مصـ ــه إىل القـ ــه أبنـ ــفره لعلمـ ــوديعح بسـ ــع املـ ــا قنـ ــال: إمنـ ــوز أ  يقـ ــا  واـ ــه مـ ومقالـ
 (.381 11يتىمن الرضا بسفره أبداً. انظر: هناية املطلب)

 (.764انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (3)
أي فرقــوا اخليــل وأ ــار علــى العــدو هجــم    : اجلماعــة مــن اخليــل إذا أ ــارت. وشــنوا الغــارةالغــارة  (4)

 ( مادة) ور(.456 2(، واملصباح املنري)36 5عليهم دايرهم وأوقع ام. انظر: لسا  العرب)
(،  329 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)296 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)118 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (5)

 (.118 6(، وهناية احملتاج)354 6والنجم الوهاج)
 (.360 8الكبري)انظر: احلاوي   (6)
 (.296 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 ( من النص احملقق.199انظر: يف)( 8)
 (.118 6(، وهناية احملتاج)329 6(، وروضة الطالبني)296 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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 .(1)أ  يردها إىل املالك أو وكيله وليس له إيداعها على املذهب
 .(2)يكفي الوصية وإ  أمكنه الرد: وقال البغوي

عجـز عنـه أودعهـا  (3)فن  عجز عن الرد أودعها عند احلاكم، أو أوصـى إليـه، وإ 
 .(5)إليه من ورثته أو  ريهم (4)عند أمني، أو ]وصي[

ويف  ،ولو فعل ذلك مع قدرته على احلاكم ففي الىما  وجها  كمـا مـر يف السـفر
 .(6)وجوب اإلشهاد اا على األمني الوجها  املتقدما 

  .(8)  يىمنها على الصحيو (7)[إليه]ولو أوصى اا إىل  ري من أسند وصيته 
ــني ــري أمـ ــا إىل  ـ ــى اـ ــو وصـ ــه ولـ ــلمها إليـ ــمنها إذا سـ ــز، ويىـ   يعلـــم  (9)وإ ،   اـ

  .(11)وإ    يسلمها إليه وتلفت عنده ففي الىما  وجها  ،(10)فسقه

 
(، وحتفــة  329 6(، وروضــة الطــالبني)296 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)485 6انظــر: البيــا  )  (1)

 (.109-810 7احملتاج)
 (.354 6(، والنجم الوهاج)125 5انظر: التهذيب) (2)
 يف)ز(: )فن (. (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)ووصي(، واملثبت من)ز(. (4)
 (.297 7(، والعزيز شرح الوجيز)502 4انظر الوسيط) (5)
 من النص احملقق.  )200انظر: يف)( 6)
 ما بني املعكوفني يف األصل)إليها(، واملثبت من)ز(. (7)
( "وإ  اختــار هلــا أمينــا  ــري مــن اختــاره لوصــية نفســه،  368 8قــال املــاوردي يف احلــاوي الكبــري)  (8)

 ففي ضمانه وجها :  
أحدمها: ال يىمن، وهـو قـول األكثـرين مـن أصـحابنا، كمـا لـو أوصـى بـبعض مالـه إىل رجـل وبعىـه  

 إىل  ريه.
منزلـــه أنـــه يىـــمن، أل     والوجـــه الثـــاين: وهـــو قيـــاس أيب ســـعيد اإلصـــطخري يف علـــف الدابـــة يف  ـــري

 الظاهر ةن اختاره بنفسه أنه أظهر أمانة".
 يف)ز(: )فن (. (9)
ــر: احلــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــري)  (10) ــز شــــــــــــــرح الــــــــــــــوجيز)367 8انظــــــــــــ (، وروضــــــــــــــة  297 7(، والعزيــــــــــــ

 (.354 6(، والنجم الوهاج )330 6الطالبني)
 أحدمها: أنه ال يىمنها، ألنه ما أحدث فيها فعال. (11)

الثاين: يىمنها، ألنـه قـد سـلط عليهـا، وإ    يقبىـها فصـار ذلـك عـدوا  فوجـب الىـما .  والوجه 
 (.367 8انظر: احلاوي الكبري)
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اإلعالم اا ]واألمر بردها بعد موته، وكالم بعىـهم يقتىـي أ    (1)/واملراد ابلوصية
يســـلمها إليـــه ولـــيس كـــذلك، وهـــذا إيـــداع، وهـــو  ـــري واجـــب الوصـــية، ووجواـــا املـــراد أ  

ــقط ابإليــــداع[ وقــــد يقـــــال الواجــــب أحــــدمها فـــــن    يــــويف و  يــــودع ضـــــمن ، (3()2)يســ
 .(4)لتقصريه

ــي ــال الرافعـ ــمناه أو يســـتحق : قـ ــن أول مرضـــه فىـ ــريه مـ ــه تقصـ ــني عنـــد موتـ فـــنذا تبـ
 ، انتهى.(5)املتلف إذا حصل بعد املوت ابلرتدي بعد املوت يف بدر تعدى ةفرها

ــال  ــرد فـــــــــــ ــتمكن مـــــــــــــن الـــــــــــ ــده وقبـــــــــــــل الـــــــــــ ــه أو بعـــــــــــ ــو تلفـــــــــــــت قبـــــــــــــل موتـــــــــــ ولـــــــــــ
ــما  ــودي  (6)ضـــــــــ ــا مبـــــــــــوت املـــــــــ ــوارث إعـــــــــــالم راـــــــــ ــى الـــــــــ ــد  (7)عوعلـــــــــ ]وإ  تلفـــــــــــت بعـــــــــ

ــه  ــا يف الثـــــــــــوب الـــــــــــذي أطارتـــــــــ ــا  كمـــــــــ ــرد وقبـــــــــــل الطلـــــــــــب فوجهـــــــــ ــنهم مـــــــــــن الـــــــــ مكـــــــــ
ــا  (9)، ويعتـــــــــــــه[(8)مـــــــــــــرالـــــــــــــريو، وقـــــــــــــد  ــا عـــــــــــــن  ريهـــــــــــ ــية اـــــــــــــا أ  ًيزهـــــــــــ يف الوصـــــــــــ

ــفتها، فـــــــــــــــنذا وجــــــــــــــــد يف  (10)ابإلشـــــــــــــــارة إىل عينهـــــــــــــــا ]أو[ ببيـــــــــــــــا  جنســــــــــــــــها وصـــــــــــــ
ع، فــــــــــــن    يبــــــــــــني اجلــــــــــــنس أب  تركتــــــــــــه شــــــــــــيء ابلصــــــــــــفة املــــــــــــذكورة دفــــــــــــع إىل املــــــــــــودِ 

 . (11)قال عندي وديعة لفال  فهو كما لو   يويف
 

  ب(.83) (1)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (2)
 (.354 6النجم الوهاج)و   (،329 6(، وروضة الطالبني)296 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.296 7ظر: العزيز شرح الوجيز)ان (4)
 (.296 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
(،  331 6(، وروضـــة الطـــالبني)298 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)202 6انظـــر: ةـــر املـــذهب)  (6)

 (.119 6وهناية احملتاج)
 (.331 6(، وروضة الطالبني)298 7انظر: والعزيز شرح الوجيز) (7)
 ( من النص احملقق.189انظر: يف)( 8)
 واملثبت من)ز(. ما بني املعكوفني ساقط من األصل، (9)
 واملثبت من)ز(. ما بني املعكوفني ساقط من األصل، (10)
(،  330 6(، وروضــــة الطــــالبني)297 7الــــوجيز)(، والعزيــــز شــــرح  125 5انظــــر: التهــــذيب)  (11)

 (.118 6وهنابة احملتاج)
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ثـــوب لفـــال ، فـــن    يوجـــد يف تركتـــه : قـــالوإ  ذكـــر اجلـــنس دو  الصـــفة كمـــا لـــو 
 : شيء من ذلك اجلنس فوجها 

 . (1)عند األكثرين أنه يىمن فيطالب أيًىا بقيمتها من تركته: أظهرمها 
  .(2)ال، إلحتمال تلفها بني الوصية واملوت : و نيهما
 : يف تركته واحد من ذلك اجلنس فهل يدفع إليه، فيه وجها  دي جِ وإ  وح 

  (3)نعم وبه جزم البغوي :أحدمها 
، (4)ال، ويىــــــمن لتقصــــــريه بــــــرتك البيــــــا  وهــــــو مقتىــــــى كــــــالم اإلمــــــام: و نيهمـــــا

  .(5)واستحسنه الرافعي
 .(7)وفيها عدد منه ضمن على املذهب (6)]وحِجدي[وإ  

ــي ولــو ثبــت اإليــداع ببينــة أو أي  : الــوارث واتفقــا علــى أنــه   يــويف اــا فقــال املالــك  رَّ قـ
: قـال اإلمـام ،إمنا   يويف اـا ألهنـا تلفـت علـى حكـم األمانـة: قصر فىمن وقال الوارث 
مرتبــــا  علــــى مــــا إذا وجــــد يف تركتــــه مــــن جنســــها وأوىل بنفــــي  (8)ففــــي الىــــما  وجهــــا 

 
 (.110 7(، وحتفة احملتاج)330 6(، وروضة الطالبني)296 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.297 7(، والعزيز شرح الوجيز)398 11انظر: هناية املطلب) (2)
 (.125 5انظر: التهذيب) (3)
 (.398 11املطلب)انظر: هناية   (4)
ومــنهم مــن أطلــق القــول: أبنــه إذا وجــد جــنس الثــوب    ( "297 7قــال يف العزيــز شــرح الــوجيز)  (5)

ضمن وال يدفع إليه عني املوجـود، وأمـا الىـما ، فللتقصـري بـرتك البيـا ، وأمـا أنـه ال يـدفع إليـه  
ــذا أحســــن". ــا، وهــ ــود  ريهــ ــد تلفــــت، واملوجــ ــة قــ ــال أ  الوديعــ وهوووووو    عــــني املوجــــود؛ فاالحتمــ

ــرح الـــــــوجيز)املووووووووذهب ــز شـــــ ــر: العزيـــــ ــالبني)و   (،297 7. انظـــــ ــة الطـــــ ــة  330 6روضـــــ (، وهنايـــــ
 (.119 6احملتاج)

العزيـز شـرح    ما بني املعكوفني يف النسختني)وحدد(، ولعل الصواب ما أثبته، وهـو املوافـق ملـا يف (6)
 (.297 7الوجيز)

(،  338 10وكفايــة النبيــه)  (،330 6روضــة الطــالبني)و   (،297 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (7)
 (.119 6(، وهناية احملتاج)110 7وحتفة احملتاج)

 أحدمها: أ  الىما  اب؛ ألهنم   يذكروا مسقطا، و  يدعوه. (8)
الىــما . انظــر: هنايــة    الوجــه الثــاين: أ  الىــما  ال اــب، أل  أصــل الوديعــة علــى األمانــة واألصــو

 (.399 11املطلب)
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  ضــمناه يف األوىل فهنــا ال أدري هــل تــرك الوصــية كــذلك أم ال، فــن: الىــما ، وإ  قــال
 . (1)عوا مسقطاأوىل، وإ    نىمنه مت، فاألصو هنا وجوب الىما  ألهنم   يدَّ 

الــوجهني فيمـا إذا قــال الــوارث تلفــت يف يـدي قبــل مكــ  مــن  (2)وأجـرى ابــن داود
  .(3)ردها

خمتـوم أو  ـري خمتـوم،  (4)يف تركتـه كـيسولو مات و  يـذكر أ  عنـده وديعـة، فوجـد 
مكتـوب عليــه أنــه وديعــة لفــال ، أو وجــد يف تركتــه أ  لفــال  عنــدي كــذا وديعــة،   اــب 
دي فيـه بطاقـًة كتـب فيهـا ذلـك، وإمنـا يلزمـه  على الوارث تسليمه مبجرد ذلـك، وكـذا إذا ويجـي

 .(7)ابإليداع (6)/مورثه، أو وصيته، أو إقامة بينة  (5)ذلك إبقراره، أو إقرار
ــو كـــــا  املـــــودي   ع ادعـــــى الـــــرد أو التلـــــف قبـــــل موتـــــه و   لـــــف   يلـــــزم الـــــوارث ولـــ
 .(8)الوفاء

عنـدي أنـه  لـف عليـه ألنـه لـو عـا  مـا قحبِـلي قولـه إال بيمـني وإمنــا : وقـال ابـن داود
 .(9)اوز له احللف إذا اعتقد صدب مورثه وهذا ما أورده القاضي

 
 (.392 6(، واملهمات يف شرح الروضة والرافعي )399 11انظر: هناية املطلب) (1)
 (.89هو املعروف "ابلصيدالين" وقد تقدمت ترمجته يف يف) (2)
 (.203انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (3)
الكاف والياء والسني أصل يدل على ضم ومجع. من ذلك الكيس، مسي ملـا أنـه يىـم  : الكيس (4)

ــيء   ــهالشـــ ــني)وامعـــ (،  149 5(، ومقـــــاييس اللغـــــة)393 5. والكـــــيس اخلريطـــــة. انظـــــر: العـــ
 مادة)كيس(

 يف)ز(: )إبقرار(. (5)
  أ(.48) (6)
(،  331 6(،وروضـــــة الطـــــالبني )298 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)126 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (7)

 (.356 6والنجم الوهاج)
 (.356 6(، والنجم الوهاج)346 6الطالبني)(، وروضة  398 11انظر: هناية املطلب) (8)
 (.356 6والنجم الوهاج)  انظر: (9)
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اده ففـي جـواز االعتمـاد علـى قـول األب ولو اسـتوى األمـرا  يف اعتقـ:  قال اإلمام 
  (1)يف احللف خالف

هيهح مـن  ـري مـرض أو قبـل عللـه  أما إذا مرض مرضا  ري خموف ففجهه املوت أو فيجـي
مـن املـرض املخـوف لكـن األوىل بـه أ   وليس اهلرم (2)و  يتمكن من اإليصاء فال يىمن

ظــن قــرب األجــل وأوجبنــا يوصــي مــع صــحته و تمــل أ  اــب اإليصــاء علــى الشــي/ إذا 
 .(3)عليه احلج على الفور و  يذكروه

 : نقل الوديعة: السبب الثالث
فنذا أودعه وديعة يف قرية فنقلها إىل قرية أخـرى فـن  كـا  بينهمـا مسـافة تسـمى يف 

إ  كـا  : بذلك ويقولوبعىهم ال يقيدها : قال الرافعي، (4)العرف سفرا ضمنها ابلسفر
  .(5)بينهما مسافة ضمن كهنه اعل مطلق املسافة مصححا اسم السفر

وقد تقدم أ  السفر من  ري ضرورة مىمن، ووجـه أنـه ال يىـمن مطلقـا وهـو  ا 
أنه ال يىمن إذا كا  الطريق آمنـا واملسـافة دو  مسـافة القصـر :  وهنا وجه  لث،  (6)هنا

 .(7)زاملنقول إليها أحر  والقرية

 
 (.427 11سببه اعتىاد اليمني بهاءة ذمة الوارث، وسالمة الرتكة له. انظر: هناية املطلب) (1)
(،  355 6(، والــنجم الوهــاج)331 6وروضــة لطــالبني)  ،(298 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (2)

 (.119 6وهناية احملتاج)
 (.198انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف ) (3)
(، وهنايـة  331 6(، وروضـة لطـالبني)300 7(، والعزيز شرح الـوجيز)119 5انظر: التهذيب) (4)

 (.111 7(، وحتفة احملتاج)120 6احملتاج)
 (.300 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 ( من النص احملقق.205انظر: يف)( 6)
نقل الرافعي هذا الوجه مث قال: "وهذا مصري إىل أ  املسـافرة ابلوديعـة، إمنـا تىـمن بشـرط طـول   (7)

القصـــــر". انظـــــر: العزيـــــز شـــــرح  الســـــفر، وهـــــو بعيـــــد، فـــــن  خطـــــر الســـــفر، ال يتعلـــــق ابلطـــــول و 
 (.300 7الوجيز)
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ــن بينهمـــا مســـافة تســـمى ســـفرا فـــن  كـــا  فيهـــا خـــوف ضــــمن  وإال  (1)وإ    يكـ
 : فوجها 

 .(2)يىمن: أحدمها
ــا  ــر يف : وأظهرمهـ ــارات فينظـ ــلت العمـ ــافة بـــل اتصـ ــا مسـ ــو   يكـــن بينهمـ ــا لـ ــه كمـ أنـ

 .(3)املنقول عنها فن  كانت أحرز ضمن وإال فال
إ   : القــريتني كمــا بــني حملتــني مــن بلــده وقــالوضــبط اإلمــام القــرب أب  يكــو  بــني 

وإ  كا  دو   كا  بينهما مسافة القصر والبلد املنقول إليها أحرز ففي الىما  وجها ،
  .(5)وهو ما أورده القاضي (4)مسافة القصر فوجها  مرتبا 

فهنـا ز  النقل يف األوىل ولو قال أحفظها يف هذه القرية و  ينهه عن النقل فن  جوَّ 
 : وجها 

  .هو كاملطلق: أحدمها
  (6)يىمن إذا أخرج: والثاين

 : وتكو  القرية أحرز من األخرى أبمور
 (7)عرامــةكـو  مســكنه ومسـكن أقاربـه وأصــحابه وال يتجاسـر أولـو التأ  : أحـدها 

 على اهلجم عليه وال متد أطماعهم وأيديهم إليه.

 
 (.331 6وروضة لطالبني)  ،(300 7(، والعزيز شرح الوجيز)119 5انظر: التهذيب) (1)
 (.119 5(، والتهذيب)368 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 (.331 6(، وروضة الطالبني)300 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.385-384 11املطلب)انظر: هناية   (4)
 (.209يف) انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ (5)
 (.210انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (6)
العرامــة: مــهخوذة مــن عــرم قــال ابــن فــارس: العــني والــراء واملــيم أصــل صــحيو واحــد، يــدل علــى    (7)

 (.292 4، ومقاييس اللغة)(237 2شدة وحدة. انظر: هذيب اللغة)
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 .(1)أ  تكو  أعمر وأكثر أهال  : و نيها 
 .(2)حصانتها يف نفسها وانىباط أهلها وانقطاع املفسدين عنها: و لثها 
وحيث منعنا النقـل فـذلك إذا   تكـن ضـرورة فـن  دعـت ضـرورة إليـه فـاحلكم كمـا  

 .(3)مر يف املسافرة اا
وإ  نقلهــا مــن بيــت مــن الــدار أو اخلــا  إىل بيــت آخــر فيــه، فــن  كــا  حــرزا هلــا   

ل يف اإلحــــراز، وإ    يكــــن الثــــاين حــــرزا ضــــمن؛ ســــواء كــــا  يىــــمن وإ  كــــا  دو  األو 
 . (5)حرزا أم ال وإ  كا  الثاين مثل األول يف عدم اإلحراز (4)]األول[

احفظهـا : هذا كله إذا   يكن األول معينا مـن املالـك فـن  كـا  معينـا منـه أب  قـال
دو  األول ضـمنها،  يف هذا البيت، فن  اقتصـر عليـه و  ينهـه عـن النقـل فنقلهـا إىل حـرز

وإ  كا  الثاين أيًىا حرز ملثلها على الصحيو، وإ  كـا  الثـاين مثـل األول أو أحـرز منـه 
  .(6)  يىمن

ــاوردي ــال املــ ــرز للمــــودي : وقــ ــا  احلــ ــذا إذا كــ ــما  هــ ــا  للمالــــك ففــــي الىــ ــن  كــ ع فــ
 .(7)وجها 

 
  ب(.84) (1)
 (.300 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 ( من النص احملقق.206انظر: يف)( 3)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)الثاين(، ولعل الصواب ما أثبته. (4)
(، وهنايـة  331 6(، وروضـة الطـالبني301 7العزيـز شـرح الـوجيز)و   (،119 5انظر: التهـذيب) (5)

 (.120 6احملتاج)
(، هنايــة  357 6(، والــنجم الوهــاج)310 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)119 5انظــر: التهــذيب)  (6)

 (.120 6احملتاج )
أحـــدمها: اـــوز نقلهـــا وال يىـــمنها تغليبـــا حلكـــم احلفـــ  املعتـــه مـــع اإلطـــالب، ويىـــمنها اعتبـــارا    (7)

 ابلتعيني القاطع لالختيار.
 (.369 8نقلها اعتبارا ابلتعيني القاطع لالختيار. انظر: احلاوي الكبري)والوجه الثاين: ال اوز له 
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ــول  ــا  املنقــــــــ ــواء كــــــــ ــرورة ضــــــــــمن ســــــــ ــل لغــــــــــري ضــــــــ ــن النقــــــــــل فنقــــــــ ــاه عــــــــ وإ  هنــــــــ
 .(1)أحرز أم ال؟ نص عليهإليه 

وابـن أيب هريـرة إ  كـا  مثـل األول أو أحـرز   يىـمن كمـا لـو    وعن االصطخري
ومحال النص على ما إذا كا  البيت خمتًصا ابملالك مبلـك أو   ،عينهه إذا كا  البيت للمودي 

 .(3)الطَّهيِيّ واختاره أبو علي  (2)استدجار أو استعارة
وهــــو أنــــه إ  نقلــــه إىل مثلــــه ضــــمن وإ  نقلــــه إىل أحــــرز منــــه   : وفيــــه وجــــه  لــــث

 .(4)يىمن
وإ  نقلهــا لىــرورة أب  وقــع حريــق أو  ــارة أو  ــرب   يىــمن إذا كــا  املنقــول إليــه 

فـن  تـرك النقـل عصـى وضـمن يف  ،منـهحرزا ملثلها؛ وإ  كا  دو  األول إذا   اـد أحـرز 
 .(6()5)والنقل من دار إىل دار يف احمللة كالنقل من بيت إىل بيت من الدار ،األصو
 : فروع 

حيـــث جـــوز  النقـــل إىل بيـــت آخـــر فنقلهـــا فتلفـــت بســـبب النقـــل كمـــا لـــو : األول
البيـت املنقـول اهندم البيت املنقـول إليـه عليهـا و  ينهـدم املنقـول عنـه ضـمن، والسـرقة مـن 

وأحلقـه بعىـهم ابملـوت وهـو مقتىـى كـالم   ،(7)واملتـويل  إليه ملحقة ابهندامه، قاله البغـوي
 .(8)الغزايل

 
( "ولـو كـا  شـرط عليـه أ  ال يرجهـا مـن هـذا املوضـع فتعـدى فهخرجهـا  143 4قال يف األم ) (1)

 (.310 7(، والعزيز شرح الوجيز)478 6من  ري ضرورة فهلكت ضمن". وانظر البيا )
 (.310 7(، والعزيز شرح الوجيز)478 6والبيا )(،  369 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
(، واملطلــــب العــــايل]حتقيق: بكــــر بــــن ســــليم  1031انظــــر: الشــــامل]حتقيق: عمــــر املبطــــي[ يف)  (3)

 (.213احلمدي[ يف)
 (.388 11انظر: هناية املطلب) (4)
 (.340 6(، وروضة الطالبني)310 7(، والعزيز شرح الوجيز)478 6انظر: البيا ) (5)
 (.478 6الثاين: ال يىمن؛ ألنه ةتثل ألمره فيما فعل. انظر: البيا )والوجه  (6)
والعزيـــــز شـــــرح    (،120 5(، والتهـــــذيب)755انظـــــر: تتمـــــة اإلابنـــــة]حتقيق: أًـــــن احلـــــريب[ يف)  (7)

 (.112 7(، وحتفة احملتاج)121-120 6(، وهناية احملتاج)310 7الوجيز)
ــيط)  (8) ــال يف الوسـ ــل  504 4قـ ــوز  النقـ ــول( "حيـــث جـ ــدم البيـــت املنقـ ــه فاهنـ ــه فتلفـــت    إىل مثلـ إليـ

الوديعة ضمن أل  ذلك جـوز بشـرط سـالمة العاقبـة وإمنـا ال يىـمن إذا جـاء التلـف مـن  حيـة  
 (.310 7العزيز شرح الوجيز)انظر:  أخرى" و 



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 215 

أحــًدا أو ال تســتعني علــى دخل عليهــا وكــذا لــو قــال احفظهــا يف هــذا البيــت وال تــح 
أو سـرقة مـن  (1)حفظها ةارس فخالف فن  تلفت ال بطريق املخالفة كحريـق أو ] ـرب[
وهذه  (3)، /(2) ري الداخل واحلارس   يىمن وإ  تلفت بسرقة الداخل واحلارس ضمن

 . (5)وىل عليهااألح  ج األصحاب ، وخرَّ (4)نص عليها
ولو قال ال حه اا أحًدا فهخه اا ]فن  سرقها مـن أخـهه أو مـن أخـه مـن أخـهه 

ع املـــودي  (6)يىـــمن[]: ع، وإ  تلفـــت بســـبب آخـــر   يىـــمن، وقـــال العبـــاديضـــمن املـــودي 
 .(7)ابإلخبار ابلوديعة مطلقا

ــال  ــه فقـ ــب  الفـ ــو الطيـ ــرح القاضـــي أبـ ــفتها كـــذا : وصـ ــة صـ ــال عنـــدي وديعـ لـــو قـ
 .(8)فسمعه لص فسرقها   يىمن

احفظهــا يف هــذا البيــت وال تنقــل وإ  وقعــت ضــرورة؛ فــن  نقلهــا : إذا قــال: الثوواين
 و ا فيــه الوجهــا  املتقــدما  عــن االصــطخري. (9)مــن  ــري ضــرورة ضــمن علــى املــذهب

 .(10)و ريه
ــى  ــى املــــــــــــــــذهب، وادعــــــــــــــ ــا   يىــــــــــــــــمنها علــــــــــــــ ــرورة فرتكهــــــــــــــ وإ  وقعــــــــــــــــت ضــــــــــــــ

 
 ما بني املعكوفني يف األصل) ريق(، واملثبت من)ز(. (1)
 (.341 6(، وروضة الطالبني)311 7(، والعزيز شرح الوجيز)121 5انظر: التهذيب) (2)
  أ(.85) (3)
( "وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة على أ  اعلها يف بيـت، وال يدخلـه  143 4قال يف األم) (4)

أحد فهدخله قوما فسـرقها بعـض الـذين دخلـوا، أو  ـريهم، فـن  كـا  الـذي سـرقها ةـن أدخلهـا  
 فعليه  رمها، وإ  كا  الذي سرب   يدخله فال  رم عليه".

 (.421 11طلب)انظر: هناية امل (5)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 (.341 6(، وروضة الطالبني)312 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 (.462انظر: التعليقة الكهى]حتقيق: دايرا سياك[ يف) (8)
 (.339 6الطالبني)(، وروضة 310 7(، والعزيز شرح الوجيز)120 5انظر: التهذيب) (9)
 ( من النص احملقق.214انظر: يف) (10)
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 .(2)يىمن: وقال االصطخري، (1)اإلمام االتفاب عليه
ألنــه : ، وحكــى اخلــالف يف  ــريه، وقــال(3)وجــزم املــاوردي يف احليــوا  أبنــه يىــمن

 ؟(4)اخلالف اآلا يف أنه إذا نقلها هل يىمنخمرّج على 
 .(5)واألوىل أ  ينقل؛ أل  التىييع مكروه: قال الغزايل 

 .(6)ال اوز له الرتك ل ضاعة: وقال املتويل
عليـه الغـرب أو احلريـق كمـا إ  كـا  حيـوا  لزمـه إخراجـه إذا خيـف :  وقال املـاوردي
 . (7)عنه، وإ  نقلها   يىمن على الصحيو ييلزمه علفه وإ  هنح 
هو مب  على الوجهني املتقدمني فيما إذا أخذ املغصوب مـن :  واملتويل  وقال الغزايل

 .(9)والقاضي نظرمها اما (8)الغاصب لريده على مالكه
 

(،  310 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)120 5(، والتهـــــذيب)387 11انظـــــر: هنايـــــة املطلـــــب)  (1)
 (.112 7احملتاج)(، وحتفة  340 6وروضة الطالبني)

 (.310 7(، والعزيز شرح الوجيز)182 2انظر: املهذب) (2)
 (.370 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
فن  قلنا يىمن،   يىمن ابلرتك، وإ  قلنا: ال يىمن عنـد األخـذ؛ نظـراً إلبطـال الشـرط صـار   (4)

احلمـــدي[  كمـــا لـــو   يقـــل وإ  خفـــت اهلـــالك. انظـــر: املطلـــب العـــايل]حتقيق: بكـــر بـــن ســـليم  
 (.220يف)

 (.504 4انظر: الوسيط) (5)
 (.753انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (6)
 (.370 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
 ( من النص احملقق.181انظر: يف) (8)
هكـذا يف النســختني ولعــل املؤلـف يقصــد أ  القاضــي جعلـه نظــريه؛ تبعــاً البـن الرفعــة وقــد صــرح    (9)

( حيــــث قــــال  223بــــه ابــــن الرفعــــة يف املطلــــب العــــايل]حتقيق: بكــــر بــــن ســــليم احلمــــدي[ يف)
"القاضي احلسني جعله نظريه، وفيه نظـر؛ أل  املالـك ههنـا هنـى املـوديع عـن النقـل، و  ينهـه يف  

غصــوبة عــن الوضــع، بــل    ذ  لــه، والنهــي عــن الشــيء أبلــد مــن عــدم اإلذ   حلــيص العــني امل
فيـه، فكيــف يلحـق بــه وال جــرم   يلتفـت طائفــة اىل البنـاء املــذكور". وقــال يف موضـع آخــر مــن  

 كتاب الغصب ]حتقيق: جاسر أمحد صابر[ "ويف فتاوى القاضي ما يالفه"  
دل عـن عبـد أبـق فهخـذه صـديق سـّيده؛  ( "حيث س255-254والذي جاء يف فتاوى القاضي يف)

= 



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 217 

وبنامهـــا املـــاوردي علـــى خـــالف حكـــاه عـــن أيب إســـحاب املـــروزي فيمـــا إذا وكلـــه يف 
شراء شيء بعشرة وهناه عن شرائه مبا دوهنا هـل يصـو الشـرط وال يصـو شـراعه مبـا دوهنـا، 

الشـرط صـو هنـا، فيىـمن ابلنقـل دو  الـرتك، وإ   أو يلغى ويصـو الشـراء؟ إ  قلنـا صـو
  يىمن ابلنقل، ويف ضمانه ابلرتك الوجها  فيما إذا هناه عن علف الدابة فلم  يلغىقلنا  

 .(1)يعلفها حا ماتت
قال القاضي واـري الوجهـا  فيمـا لـو دفـع إليـه ثـواب وأمـره بتحريقـه فوضـعه يف بيتـه 

 .(2)فتلف هل يىمنه
إىل   (4)إىل ظرف كما لو نقلها من ]كـيس[  (3)الوديعة من ظرفلو نقل  :  الثالث

ــال يف األم ــندوب، قـ ــندوب إىل صـ ــن صـ ــيس أو مـ ــرزا: كـ ــه حـ ــول إليـ ــذي حـ ــا  الـ   (5)إ  كـ
 .(6)كالذي حول منه   يىمن، وإ    يكن حرزا ضمن إ  هلكت

ــال الغـــــــــــزايل إال إ  كـــــــــــا  الظـــــــــــرف للمالـــــــــــك   يىـــــــــــمن مبجـــــــــــرد النقـــــــــــل : وقـــــــــ
ــل  ــتم أو حــــــــــل القفــــــــــل، وإ  كانــــــــــت الظــــــــــروف للمــــــــــودع فهــــــــــو كالنقــــــــ أ  فــــــــــض اخلــــــــ

الظـــــــــــرف الثـــــــــــاين أحـــــــــــرز مـــــــــــن األول  (7)  مـــــــــــن بيـــــــــــت إىل بيـــــــــــت فينظـــــــــــر إىل كـــــــــــو 

 
لـــريده عليـــه فهـــرب، فقـــال: عنـــدي ملـــا أخـــذه الواجـــب أ  يســـلِّمه إىل احلـــاكم، فـــن  هـــرب قبـــل  
التمكن من رّده إليه فال ضما ، أو بعده ضمن،  الف الل قطـة فـن  مالكهـا  ـري معلـوم، فـن   

 عحلم فكذا حكمه".
 (.370 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 (.331 10اية النبيه)انظر: كف (2)
 ( مادة)  ر ف(229 9(، ولسا  العرب)196: الوعاء. انظر: خمرت الصحاح يف)الظرف (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)كيسه(، واملثبت من)ز(. (4)
 يف)ز(: )حرز(. (5)
(،  120 5(، والتهــــــــــــــــــــــذيب)4116 11املطلــــــــــــــــــــــب)(، وهنايــــــــــــــــــــــة  143 4)  انظــــــــــــــــــــــر: األم  (6)

 (.389 6والبيا )
  ب(.85) (7)



 النص احملقق

     _______ _______ 218 

 .(2)وهو ملخص كالم اإلمام. (1)أو مثله أو أضعف
 .(3)أنه يىمن وأطلق مجاعة منهم املتويل

علــى اضــطرابه إ    اــر فــتو  والــذي يــتلخص مــن كــالم األصــحاب : الرافعــيقــال 
قفل، وال فض خا ، وال خلط، و  يعني املالك ظرفا   يىمن مبجرد النقـل سـواء كانـت 

ع قــد يكــو  كانــت للمالــك فحصــوهلا يف يــد املــودي   (4)ع أو للمالــك فــنذاالصــناديق للمــودي 
ا فار ــة أو مشــغولة ابلوديعــة، وقــد يكــو   هــة العاريــة فــن   جــرى  هــة كوهنــا وديعــة أيىــً

 .الفتو واخللط فهي مىمنة (5)شيء من ذلك؛ فهما الفض]و[
علــى الصــحيو  (7)كانــت الظــروف للمالــك ]  يىــمن[  (6)ظرفــا فــن  ريَّي وأمــا إ   ــي 

كـــالبيوت بـــال   (8)إال أ  يكـــو  الثـــاين دو  األول يف اإلحـــراز وإ  كانـــت للمـــودع ]فهـــي[
 .(9)خالف

ــه : الرابوووع ــوز فيـ ــع ال اـ ــل موضـ ــل[كـ ــت، فقـــال  (10)]النقـ ــل وتلفـ ــرورة فنقـ إال لىـ
بـل لىـرورة، فـن  كـا  سـبب الىـرورة : عاملالـك نقلتهـا لغـري ضـرورة فتىـمنها، وقـال املـودي 

 
 (.505 4انظر: الوسيط) (1)
 .(417-416 11هناية املطلب)  انظر: (2)
( "لـــو أودعــه دراهــم يف كــيس فــهراد نقلهـــا  756قــال يف تتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن احلــريب[ يف)  (3)

(،  489 6ذكـر  يف البيـت". وانظـر: البيـا )على كيس آخر، فاألمر فيه علـى التفصـيل الـذي  
 (.305-304 7والعزيز شرح الوجيز)

 يف)ز(: )وإذا(. (4)
 ما بني املعكوفني زايدة يقتىيها السياب. (5)
 يف)ز(: )لكن(. (6)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (7)
 من)ز(.ما بني املعكوفني يف األصل)وهي(، واملثبت  (8)
 (.340 6(، وروضة الطالبني)310 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 يف النسختني: )القفل(، وما أثبته هو الذي يقتىيه السياب. (10)
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ــه دب املـــوديع بيمينـ ــح ــار والنهـــب صـ ــهورا كالســـيل والنـ ــه أنـــه ال  تـــاج إىل ، (1)مشـ وفيـــه وجـ
 . (2)ًني

ــة ــاهرا احتــــاج إىل إقامــ دب املالــــك  (3)وإ    يكــــن ظــ ــح ــن  عجــــز صــ ــة عليــــه، فــ البينــ
 .(4)بيمينه

 .(5)وإ  ادعى إ  سببها خفي كالسرقة صحدب بيمينه
  .(6)القول بتصديقه عند االحتمال  وأطلق الفوراين
ا مــــن حــــدوث  ر أو  ــــارة: قــــال املــــاوردي فلــــم حتــــدث  (7)ولــــو قــــال نقلتهــــا خوفــــً

 .(9)وإ  كا  ظنا وتومها ضمن ،أمارات صدب دعواه ظاهرة   يىمن (8)وكانت
 : التقصري يف دفع املهلكات: السبب الرابع
 : وفيه مسهلتا ، (10) ع دفع املهلكات عن الوديعة على العادةاب على املودي 

ــه : األوىل ــوا  ]إذا أودعــ ــاأو حيــ ــن إطعامــــه  (11)[آدميــ ــه مــ ــا أ  ًنعــ أو ايمــــة فنمــ
 وسقيه أو  مره اما أو يسكت عنهما.

فن    يفعل حـا مىـت مـدة ًـوت مثلـه  ،أ   مره اما فعليه ذلك :  احلالة األوىل

 
(، وهنايـة  340 6(، وروضة الطالبني)310 7(، والعزيز شرح الوجيز)119 5انظر: التهذيب) (1)

 (.121 6احملتاج)
 (.311 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (2)
 يف)ز(: )إقامته(. (3)
 (.121 6(، وهناية احملتاج)340 6وروضة الطالبني)  (،371 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
 (.372 6(، والنجم الوهاج)346 6(، وروضة الطالبني)318 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
  ب(.224انظر: اإلابنة)ل (6)
 يف)ز(: )إ ارة(. (7)
 يف)ز(: )فن  كانت(. (8)
 (.371 8انظر: احلاوي الكبري) (9)
 (.332 6(، وروضة الطالبني)301 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
 ما بني املعكوفني يف األصل)حيوا ً آدميا( واملثبت من)ز( (11)
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وحتلـف  ،  نقصـت ضـمن النقصـا إو  ،يف مثلها ضمنه سواء هلك أو بقـي ومـات بغـريه
 .(1)املدة ابختالف احليوا ت 

مثلـــــه يف مثلهـــــا بـــــذلك فقـــــد أطلـــــق  (3)/مـــــدة ًـــــوت  (2)وإ  مـــــات قبـــــل ]مىـــــي[
  .(4)الشافعي القول أب  ال ضما 

إ    يكــن بــه جــوع وعطــش متقــدما    يىــمن، وإ  كــا  أو : وقــال األصــحاب 
 .(6)ابحلال ضمن (5)اً[كا  عامل]أحدمها به؛ فن  

كـــالوجهني فيمـــا إذا حـــبس حيـــوا  بـــه جـــوع أو عطـــش و    (7)وإ  جهلـــه فوجهـــا 
  .(9)حا مات   يىمنه (8)يعلم ]به[

  .(11)ال ضما  (10)هنا أ  وصحو املتويل
ــمنه : وقـــــــال القاضـــــــي ــا يىـــــ ــة أوىل، وإ  قلنـــــ ــا ال يىـــــــمن اآلدمـــــــي فالدابـــــ إ  قلنـــــ

 
(، ومغـــ   332 6(، وروضــة الطــالبني)301 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)490 6انظــر: البيــا )  (1)

 (.121 6(، وهناية احملتاج)134  -133 4ج)احملتا 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (2)
  أ(.86) (3)
 (.121 6(، وهناية احملتاج)332 6(، وروضة الطالبني)142 4انظر: األم) (4)
 ما بني املعكوفني يف األصل)كا  عاملني(، واملثبت من)ز(. (5)
(،  78 3(، وأســـىن املطالـــب)332 6وروضـــة الطـــالبني)  (،302 7الـــوجيز)انظـــر: العزيـــز شـــرح    (6)

 (.134 4ومغ  احملتاج)
إذا حــبس حيــوا ً بــه جــوع أو عطــش و  يعلــم بــه حــا مــات ولــوال اجلــوع الســابق   ًــت، ففيــه    (7)

 وجها :  
 أحدمها: اب عليه الىما ؛ ألهنا ماتت إبجاعته هلا، فصار كما لو   تكن جائعة.

: ال اــب عليــه الىــما ؛ ألهنــا ماتــت ابجلــوع الســابق، وأتخــريه ال حكــم لــه ابنفــراده. انظــر:  والثــاين
 (.492 6البيا )

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (8)
 (.134 4(، ومغ  احملتاج)78 3(، وأسىن املطالب)302 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 يف)ز(: )أل (. (10)
 (.732انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (11)
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  (2)فــــــــــن  قلنــــــــــا يىــــــــــمن فبالكــــــــــل أو ابلقســــــــــط؛ فيــــــــــه وجهــــــــــا  ،(1)ففيهــــــــــا وجهــــــــــا 
كــــــالوجهني فيمــــــا إذا اكــــــرتى ايمــــــة حلمــــــل مائــــــة فــــــزاد وهلكــــــت الدابــــــة وفيمــــــا إذا زاد 

 .(3)على احلد فمات 
  .(5) و  يىمنها يف األصو ىفن  امتثل عص (4)ما[عنه]أ  ينهاه : احلالة الثانية

 .(8)يىمن وصححه املاوردي (7)وابن أيب هريرة (6)وقال االصطخري
حـرب أوجـوب الىـما  فيمـا إذا قـال اقتـل عبـدي و   (9)وضعفه اإلمام، فننه يقتىي

 .(10)ثويب وهو خرب ل مجاع

 
 (.235انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (1)
 أحدمها: يىمن الكل، وهذا هو املعتمد. (2)

(، وهنايـــــــة  113 7(، وحتفـــــــة احملتـــــــاج)134 4والثـــــــاين: يىـــــــمن ابلقســـــــط. انظـــــــر: مغـــــــ  احملتـــــــاج)
 (.121 6احملتاج

ــة الطــــالبني)302 7شــــرح الــــوجيز)انظـــر: العزيــــز    (3) (،  114 7(، وحتفــــة احملتــــاج)333 6(، روضـ
 (.122 06وهناية احملتاج

 ما بني املعكوفني يف األصل)عنها(، واملثبت من)ز(. (4)
 (.332 6(، وروضة الطالبني)124 5انظر: التهذيب) (5)
(،  302 7يز)(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوج448انظـــــر: التعليقـــــة الكهى]حتقيـــــق: دايرا ســـــياك[ يف)  (6)

 (.332 6وروضة الطالبني)
 (.237( انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف)7)
 .(366 8( انظر: احلاوي الكبري)8)
 يف)ز(: )يقىي(. (9)
ولسـت أدري هلـذا وجهـاً؛ فننـه إ  قـال ذلـك مـن جهـة    ( "415 11ولفظه يف هناية املطلب)( 10)

مســاقه أ  يقــول: إذا قــال مالــك العبــد إلنســا : اقتــل عبــدي  حتــرأ تــرك العلــف، فيلزمــه علــى  
هذا، فقتله يلزمه الىما ، فن  طيريد مذهبيه يف هذه الصورة، فقد استجرأ على خمالفـة اإلمجـاع،  
ــّداً مــــن   ــن مــــل املــــذهب، ولكــــ  ال أجــــد بــ ــد مثــــل هــــذا مــ ــاً   اــــده، ولســــت أعــ وإ  رام فرقــ

 حكايته".
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ا، وعنـه  وقد نقل عن ابـن أيب هريـرة طـرده يف العبـد، وطـرده بعىـهم يف الثـوب أيىـً
املرهونــة هــل يســقط  أ  اخلــالف فيــه يتلقــى كمــا إذا أذ  الــراهن للمــرهن يف وطــش اجلاريــة

  (1)عنه املهر  امع أ  كال منهما ال يباح إال ابإلابحة فهل يكو  اإلذ  كاملعدوم؟
وقال أبو زيد مها خمرجا  على اخلالف فيما إذا قال اقتل  فقتله، هل لب الدية؟ 

 .(2)أل  الدية لب هناك بغري اإلذ  و  يرتىه األصحاب 
ةيث يىر اا العلف والسقي لزمـه امتثـال  (4)أو حمة (3)ولو كا  ابلبهيمة قولنج

 . (5)هنيه، فلو خالف قبل زوال العلة فماتت ضمن
ع القيــام امــا، مث ال يلزمــه ذلــك مــن أ  يطلــق و   مــره و  ينهــه فعلــى املــودي : الثالثــة

أعطــاه املالـك مـا يعلفهــا بـه فعـل، وإال فــن  قـال اعلفهـا مــن مالـك وارجــع مالـه؛ لكـن إ  
 . (6)رجع مبا أنفق  أو أنفق عليَّ  عليَّ 

 : ويف وجوب تقدير النفقة وجها 
 وإ  زاد على املقدر   يرجع به.  ،فن  أنفق من  ري تقدير   يرجع، نعم: أحدمها

ــا ويقبــــل : و نيهمــــا مــــا   يكــــن فيــــه  (7)قولــــه يف ]قــــدرها[ال، وتراعــــى فيــــه كفايتهــ
 .(8)إسراف

 
 .(366 8( انظر: احلاوي الكبري)1)
 (.202 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
: وهــو أ  تنعقــد أخــالط الطعــام يف بعــض األمعــاء فــال تنــزل، ويصــعد بســببه البخــار إىل  القـولنج  (3)

 (.124 6الطالبني)(، وروضة 43 7الدما  فيؤدي إىل اهلالك. انظر: العزيز شرح الوجيز)
: امتالء املعدة؛ أل  الطعام يثقـل علـى املعـدة فتىـعف عـن هىـمه فيحـدث منـه الـداء.  التخمة (4)

 ( مادة)وخم(.35 34(، واتج العروس)652 2انظر: املصباح املنري)
(،  333 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)303 7الـــــوجيز)(، والعزيـــــز شـــــرح  124 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (5)

 (.358 6والنجم الوهاج)
(، وكفايــة  332 6(، وروضــة الطــالبني)302 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)491 6انظــر: البيــا )  (6)

 (.340 10النبيه)
 ما بني املعكوفني يف األصل )قوهلا(، واملثبت من)ز(. (7)
 (.365 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
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فيــه  الــوجهني (2)فــهظهر ،لــو قــال اقــض ديــ  (1)/ وإ    يشــرتط الرجــوع فهــو كمــا
 .(4()3)أنه يرجع

وإ     مره بشيء فعليه مراجعة املالك أو وكيله ليسـرتدها، أو يعطـي علفهـا، فـن  
عليهـا مـن مـال راـا إ  كـا  لـه مـال حاضـر، عجز عن ذلك رفع األمر إىل احلاكم لينفق 

أو يؤجرها وينفق عليها من أجرته أو يستقرض عليه إ    ًكـن ذلـك، أو يبيـع شـيًدا مـن 
إذا رآه  (5)ماهلـــا أو جـــزًءا منهـــا ويصـــرفه يف نفقتهـــا، ولـــه أ  يبيعهـــا كلهـــا و فـــ  ]مثنهـــا[

و ال، وإذا اسـتقرض مصلحة وخاف أ   كل بقدر قيمتها سواء كا  لراا مال حاضـر أ
ع أو  ـريه فـن  اقـرتض منـه أذ  لغـريه يف قبىـه وإنفاقـه، فـن  أذ  فله أ  يقرتض مـن املـودي 

 .(7)المَّ وهرب اجلي  (6)له يف ذلك فوجها  كما مر يف اللقطة
ــه  ــه؟. فيــ ــاب لــ ــوز إطــــالب اإلذ  يف اإلنفــ ــة أم اــ ــدر النفقــ ــا  قــ ــاج إىل بيــ وهــــل  تــ

فــن    اــد حاكمــا فــهنفق مــن مالــه ففــي رجوعــه بــه ثالثــة الوجهــا  املتقــدما  بتفاريعهمــا 
 : أوجه

 (9()8)كمــــــا إذا هــــــرب عامــــــل املســــــاقاة  ،إ  أشــــــهد بــــــه رجــــــع، وإال فــــــال:  لثهــــــا 

 
  ب(.86) (1)
 )ز(: )وأظهر(. (2)
 (.358 6(، والنجم الوهاج)203 7(، والعزيز شرح الوجيز)365 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
 (.365 8والوجه الثاين: ال يرجع الحتمال اإلذ . انظر: احلاوي الكبري) (4)
 ما بني املعكوفني يف األصل)عنها(، واملثبت من)ز(. (5)
  أ[.357 ل3البحرية ]انظر: اجلواهر   (6)
(، وهـــرب  359 6(، والـــنجم الوهـــاج)203 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)491 6انظـــر: البيـــا )  (7)

ــل مث يرتكــــــه عنــــــد املكــــــرتي ويهــــــرب. انظــــــر:   ال: هــــــو أ  يكــــــري صــــــاحب اجلمــــــل اجلمـــ ــَّ اجلمـــ
 (.155-39 8(، وهناية املطلب)255 2املهذب)

 (.241 5(، والتهذيب )367 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
 الوجه األول والثاين   يذكرمها املصنف. (9)

 أحدمها: يرجع اا أشهد، أو   يشهد، لوجواا عليه، وعدم من  كم اا له.
والوجـــــه الثـــــاين: ال يرجـــــع اـــــا أشـــــهد، أو   يشـــــهد، أل  ال يكـــــو  حـــــاكم نفســـــه. انظـــــر: احلـــــاوي  

 (.367-366 8الكبري)
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 .(2)أبنه ال يرجع، وإ  أشهد (1)وحكى اإلمام طريقة جازمة
 (3)فـــــن  قلنـــــا يرجـــــع فقـــــد نزلنـــــاه منزلـــــة احلـــــاكم، فلـــــه أ  يبيـــــع جـــــزًءا منهـــــا وينفـــــق

 .(4)عليها إ    اد طريقا سواه
وإذا أنفق إبذ  احلاكم فحىر راا واختلفا يف املدة فالقول )قول راا، فـن  اختلفـا 

  .(6)عقول املودي  (5)يف النفقة فالقول(
 : ال ثالثة أوجهمَّ وحكى املاوردي فيما إذا اختلفا يف قدرها يف مسهلة هرب اجلي 

  .القول قول املنفق: أحدها 
  .القول قول الغارم: والثاين
 ، ويظهر جميدهما هنا.(7)القول قول من يصدقه العرف والعادة منهما: والثالث

والعلف الذي يعلف عن املالك هو ما يصوهنا عن التلـف والعيـب ال :  قال اإلمام 
 . (8)ما  صل السمن؛ لكن لو كانت عند اإليداع مسينة ففي مراعاة ذلك السمن نظر

 
 يف)ز(: )حازمة(. (1)
( "ومن أصحابنا من قال: ال يرجـع املـوديع قـوالً واحـداً، والفـرب  413 11ملطلب)قال يف هناية ا (2)

أ  املكــــرتي يســــتحق علــــى اجلمــــال القيــــام بتعهــــد اجلمــــال لتتهيــــه حلمــــل األثقــــال، فــــنذا هــــرب  
اجلمــال، فاســتهجر املكــرتي، كــا  ذلــك تســبباً منــه إىل اســتيفاء حــقٍّ مســتحيّق، وهــذا املعــىن ال  

 فننه املقّصر ملّا قبل الدوابَّ من  ري تعرٍض لعلفها وسقيها".يتحقق يف حق املوديع؛ 
 يف)ز(: )وينفقه(. (3)
 (.492 6انظر: البيا ) (4)
 ما بني القوسني ساقط من)ز(. (5)
(، والــــــــنجم  245-244انظــــــــر: املطلــــــــب العــــــــايل]حتقيق: بكــــــــر بــــــــن ســــــــليم احلمــــــــدي[ يف )  (6)

 (359 6الوهاج)
 (421 7الكبري)انظر: احلاوي   (7)
أهنــــا إذا كانــــت علــــى  ايــــٍة مــــن الســــمن ال    (" ولعــــل األوجــــه414 11قــــال يف هنايــــة املطلــــب)  (8)

يشــرتط اســتبقاعها علــى مــا كانــت عليــه، وإ  كانــت علــى اقتصــاد، فيــرتدد الــرأي، واالحتمــال  
 متطرب إىل مجيع أطراف املسهلة". انتهى

ــة    هواألوجووووو  ــا. وانظـــــر: حتفـــ ــا مبـــــا  فـــــ  نقصـــــها عـــــن عيـــــب يـــــنقص قيمتهـــ أنـــــه اـــــب عليـــــه علفهـــ
 (.122 6(، وهناية احملتاج)114 7احملتاج)
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وإ   ، ايــــة احلفــــ  (2)الدابــــة وســــقاها يف داره أو اســــطبله فهــــو يف (1)ولــــو علــــف
وإ    يكـن، فقـد نـص ، (3)أخرجها لذلك فن  كا  يفعـل ذلـك بـدواب نفسـه   يىـمن

 (5)واختلفــــوا فــــهجراه (4)علــــى أنــــه إ  أخرجهــــا إىل  ــــري داره وهــــو يســــقي يف داره ضــــمن
 .(7)األمن واخلوف احالت (6)/ يىمن مطلقا سواء فيه: على ظاهره وقال االصطخري

إذا جعــــــــــــل الدابــــــــــــة يف اســــــــــــطبل  (8)وحكــــــــــــى املــــــــــــاوردي عنــــــــــــه أنــــــــــــه إ  قــــــــــــال
 . (10)بكل حال (9) ري اسطبل دوابه واعلفها فيه ضمن

هـذا إذا كـا  يف اإلخـراج خـوف فـن    يكـن     وقال أبو إسحاب وهـو األظهـر أ َّ 
عنــه أنــه قـال هــذا إذا كـا  املوضــع الــذي هـي فيــه أحــرز؛  وروى ابــن الصـبا ، (11)يىـمن

 .(13)أحرز أو مساواي فال ضما  (12)فن  كا  املوضع الذي أخرج إليه
ــه  المـــه أو   ــر بـ ــقي بنفســـه أو أمـ ــر العلـــف والسـ ــمن فلـــو ابشـ ــا ال يىـ وحيـــث قلنـ

 
 يف)ز(: )أعلف(. (1)
  )يف(ساقطة من )ز( (2)
(، والــنجم  333 6الطــالبني)(، وروضــة  302 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)493 6انظــر: البيــا )  (3)

 (.360 6الوهاج)
 (.142 4انظر: األم) (4)
 يف)ز(: )وأجراه(. (5)
  أ(.87) (6)
 (.333 6(، وروضة الطالبني)302 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 ساقط من)ز(. )إ  قال( (8)
 ساقط من )ز(. )ضمن( (9)
 (.493 6والبيا )(،  365 8انظر: احلاوي الكبري) (10)
 (.333 6(، وروضة الطالبني)302 7(، والعزيز شرح الوجيز)124 5انظر: التهذيب) (11)
 عبارة )ز(: )املوضع املخرج إليه(. (12)
 (1024انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف) (13)
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وإ  بعثهـا معـه ليسـقيها أو سـلمها إليـه  ،يده فقد احتاط (1)صاحبه ففعله ةىرته وداوم
ع أ  يتــوىل ذلــك وإ  كــا  أمينــًا فــن    لــر عــادة املــودي  ،ليعلفهــا فــن    يكــن أمينــًا ضــمن

وإ  كانــت عادتــه أ  يتــواله بنفســه فــهظهر الــوجهني أنــه ال ، (2)بنفســه جــاز وال ضــما 
 .(4()3)يدهويدمها ك وهذا استعانة ال إيداع ،يىمن
 : فرع 

 : أودعه أشجارا فاحتاجت إىل السقي فوجها لو 
 إ  حكمها حكم الدابة يف العلف.: أحدمها 

 . (5)أنه ال يىمن برتك السقي إذا    مر به: والثاين
ع ، اــب علــى املــودي (7) الثيــاب الــ  يفســدها الــدود مــن الصــوف واخلــز: (6)الثانيووة

ولبســــها إذا   ينــــدفع إال بــــه، فــــن    يفعــــل صــــيانتها عنهــــا بنشــــرها، وتعريىــــها للــــرايح، 
ففسـدت ضـمن ســواء أمـره املالــك أو سـكت، ولــو هنـاه عنـه فلــم يفعـل حــا فسـدت كــره 

 .(8)و  يىمن

 
 يف)ز(: )ودوام(. (1)
ــالبني)(، وروضـــة  303 7انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (2) (،  115 7(، وحتفـــة احملتـــاج)333 6الطـ

 (.123 6وهناية احملتاج)
(،  79 3(، وأســــىن املطلــــب)360 6(، والــــنجم الوهــــاج)303 7انظــــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  (3)

 (.123 6(، وهناية احملتاج)115 7وحتفة احملتاج)
 والوجه الثاين: يىمن؛ إلخراجها من حرزها على يد من    منه املالك. (4)

 (.360 6انظر: النجم الوهاج)
(. والفـرب أتكـد حرمـة احليـوا .  333 6(، وروضة الطـالبني)303 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)

 (.360 6انظر: النجم الوهاج)
هذه املسهلة الثانية من مسائل السبب الرابع: التقصري يف دفـع املهلكـات، وقـد تقـدمت املسـهلة   (6)

 (.219األوىل يف)
مـن الثيـاب: مــا ينسـج مـن صـوف وإبريســم، ومـا ينسـج مـن ابريســم خـالص. انظـر: لســا     اخلـز  (7)

 ( مادة)خزز(.231(، واملعجم الوسيط يف)136 15(، واتج العروس)345 5العرب)
(، والعزيـــــز شـــــرح  124 5(، والتهـــــذيب)737انظـــــر: تتمـــــة اإلابنـــــة]حتقيق: أًـــــن احلـــــريب[ يف)  (8)

 (.360 6والنجم الوهاج)  (،334 6(، روضة الطالبني)303 7الوجيز)
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  .(1)وهو موافق ملا تقدم عنه يف إتالف الثوب  ،أنه يىمنه  وعن االصطخري
ففتحــه ليخــرج الثــوب وينشــره   يىــمن علــى ولــو كــا  الثــوب يف صــندوب مقفــل 

ع ابلثوب أب  كا  يف صندوب أو كيس مشدود و  يعلم به فـال فن    يعلم املودي   ،األصو
 .(3)لكثرة وقوفها كنشر الثوب  (2)ضما ، ومشية الدابة عند اخلوف عليها من الزمانة

 : االنتفاع ابلوديعة: السبب اخلامس
عـة، إال لعـذر يبـيو ع أو الدابـة املودي كما لو لبس الثوب املودي فنذا استعملها ضمنها  

االنتفــاع أب  لـــبس الثـــوب لـــدفع الـــدود أو ركــب الدابـــة حيـــث جـــاز إخراجهـــا للســـقي أو 
ال تنقـــاد إال ابلركـــوب أو يركبهـــا إبذ  راـــا لقىـــاء شـــغل  (4)للمرعـــى ابإلذ  وهـــي مجـــيحوح

 .(5)لراا
ــو شــــــــرع ــته أو يف ذلــــــــك أب   (6)/ وكــــــــذا لــــــ ــرفها إىل خاصــــــ أخــــــــذ الــــــــدراهم ليصــــــ

لريكبهـــــــا ضـــــــمنها وإ    يفعـــــــل  (7) أو أخـــــــرج الدابـــــــة مـــــــن اإلصـــــــطبل ،الثـــــــوب ليلبســـــــه
ــتو القفـــــل، وفـــــض  ــوم ففـــ ــيس خمتـــ ــندوب مقفـــــل أو كـــ ــال يف صـــ ــا  املـــ ــو كـــ ذلـــــك، بـــــل لـــ

وفيــــه وجــــه أنــــه ال يىــــمن ، (8)اخلــــتم و   خــــذ مــــا فيهمــــا ضــــمنه علــــى املــــذهب لتعديــــه

 
 .(303 7( من النص احملقق، وانظر: العزيز شرح الوجيز )222تقدم يف) (1)
: آفــــة يف احليــــوا ت. قــــال يف املصــــباح املنــــري: مــــرض يــــدوم زمــــا  طــــويال. انظــــر: لســــا   الزمانــــة  (2)

 ( مادة)زمن(.  256 1(، واملصباح املنري)199 13العرب)
(، وكفايـة  334 6(، روضـة الطـالبني)303 7(، والعزيز شرح الوجيز)125 5انظر: التهذيب) (3)

 (.360 6(، والنجم الوهاج)346 10النبيه)
(، والـــنجم  100 4. انظـــر: هـــذيب اللغـــة): هـــي الـــ  تركـــب رأســـها فـــال يردهـــا اللجـــاماجلمـــوح  (4)

 (.137 4الوهاج)
 (.334 6(، روضة الطالبني)303 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
  ب(.87) (6)
ــامية.  اإلصـــطبل  (7) : هـــو أعجمـــي تكلمـــت بـــه العـــرب، وهـــو: موقـــف الـــدواب وقيـــل: هـــي لغـــة شـ

 (.  453 27(، واتج العروس)961 1(، والقاموس احمليط)18 11انظر: لسا  العرب)
(، وأســىن  334 6(، وروضــة الطــالبني)304 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)494 6انظــر: البيــا )  (8)

 (.79 3املطالب)
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  .(1)يىمن اخلتم والقفل اللذين تصرف فيهماما فيهما وإمنا 
  .(2)يف ضما  الكيس والصندوب وجها : وعلى األول

حتـت موضـع اخلـتم فهـو كفـض اخلـتم، وإ    (3)ولو خرب الكيس )فـن  كـا  اخلـرب(
كا  فوقه   يىمن إال ما نقص ابخلرب، ولو أودعه شيًدا مدفو  فنبشه فهو كفـض خـتم 

 .(4)الكيس
ولو حل العقد الذي يشد به رأس الكيس على الدراهم حا رأى ما فيه   يىمن 

لـذي شـدت بـه سواء كا  مشدودا بطرفه إذا كا  طويال أو  ـيط، وكـذا لـو حـل اخلـيط ا
 .(6)الثياب  (5)رزمة

دراهــم فعــدها أو وزهنــا أو ثيــااب فــذرعها ليعــرف طوهلــا وعرضــها ففــي  عي ودِ أح  (7)ولــو
 .(8)ضماهنا وجها 

 
 (.334 6وروضة الطالبني)  (،120 5انظر: التهذيب) (1)
 أحدمها: يىمن؛ ألنه من مجلة الوديعة. (2)

 .والثاين: ال يىمن؛ أل  الكيس حرز للمال، وتعديه يف املال اتك احلرز
 (.  720انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف)

 ما بني القوسني ساقط من)ز(. (3)
 (.335 6(، وروضة الطالبني)305 7(، العزيز شرح الوجيز)121 5انظر: التهذيب) (4)
رزمــت الشــيء: مجعتــه. ومــن  : مجــع الشــيء وضــم بعىــه إىل بعــض تباعــا، تقــول العــرب:  الرزمــة  (5)

ذلك اشتقاب رزمة الثياب. وقيل: هي ال  فيهـا ضـروب مـن الثيـاب وأخـالط. انظـر: مقـاييس  
 ( مادة)رزم(.249 32(، واتج العروس)389 2اللغة)

(، وروضــــة  121-120 5التهــــذيب)و   (،722انظــــر: تتمــــة اإلابنــــة]حتقيق: أًــــن احلــــريب[ يف)  (6)
 .(335 6الطالبني)

 و(.يف)ز(: )فل (7)
 أحدمها: يىمن، ألنه نوع من التصرف. (8)

 (.362 8والثاين: ال يىمن، ألنه قد رمبا أراد به فىل االحتياط. انظر: احلاوي الكبري)
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ــبه أ  ]اــــــــــــــــيء[: قــــــــــــــــال الرافعــــــــــــــــي ــال (2)يف حــــــــــــــــل الشــــــــــــــــد (1)ويشــــــــــــــ ، وقــــــــــــــ
 .(3)ليس مثله: النووي

ولــو نــوى إخــراج الدابــة لريكبهــا أو أخــذ الــدراهم لينفقهــا و  يفعــل أو أ  ال يردهــا 
 .على مالكها إذا طلبها فوجوه

 . (4)أنه ال يىمن: أصحها
أنـه إ  نـوى أ  ال  (6)، وصححه املاوردي(5)وهو قول القاضي أيب حامد:  و لثها

ــمنها[ ــا ]ضــ ــا علــــى مالكهــ اٍر يف (8)وإ  نــــوى أخــــذها   يىــــمن (7)يردهــ ــي ، واخلــــالف جــ
  .(9)اللقطة

ولــــــو أخــــــذ الوديعــــــة أوالً علــــــى قصــــــد اخليانــــــة ففــــــي الىــــــما  وجهــــــا  تقــــــدما يف 
واـــــري الوجهـــــا  فيمـــــا إذا كانـــــت الوديعـــــة يف ، (11)، املـــــذهب أنـــــه يىـــــمن(10)اللقطـــــة

 .(12)مقفل فرفع رأسه ليهخذها وينتفع اا مث بدا له فرتكهاصندوب  ري 

 
 (.305 7ما بني املعكوفني يف النسختني) يا(، وما أثبته من العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.305 7الوجيز)أي يف هذا اخلالف. انظر: العزيز شرح   (2)
 (.335 6انظر: روضة الطالبني) (3)
 (.334 6(، وروضة الطالبني)117 5(، والتهذيب)362 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
 (.304 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.363 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (7)
وجــوه: أنــه يىــمن؛ كمــا لــو أخــذ يف االبتــداء اــذه النيــة، أو أخــذ اللقطــة بنيــة  وفيــه وجــه مــن ال  (8)

 (.117 5االختزال. انظر: التهذيب)
   أ(.356 ل 3انظر: اجلواهر البحرية ) (9)
   أ(.356 ل 3انظر: اجلواهر البحرية ) (10)
(، وروضــــــــــــــة  304 7(، والعزيــــــــــــــز شــــــــــــــرح الــــــــــــــوجيز)400 11انظــــــــــــــر: هنايــــــــــــــة املطلــــــــــــــب)  (11)

 (.369 6(، والنجم الوهاج)334 6الطالبني)
 (.334 6(، وروضة الطالبني)304 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (12)
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 .(1)ولو نقلها نقال يسو  مثله ونوى بذلك االحرتاز لىمن
فهمــا خــواطر الوســواس مــع مدافعــة وازع الــدين  (2)النيــة ضي ري هــذا إ  فـــي : قــال اإلمــام

 .(3)فال حكم هلا ولو تردد رأيه من  ري جزم فال حكم له أيًىا عند اإلمام
 : فروع 

 (4)ع الوديعـة ابلتعـدي   يـهأ مـن ضـماهنا بردهـا إىل مكاهنـالو ضمن املـودي :  األول 
 .(5)على ما سيها

درمهــا  (7)/ أخــذ بعىــها ورده إىل مكانــه واخــتلط مبثلــه منهــا كمــا لــو أخــذ (6)فلــو 
عـن البـاقي بصـكة أو عالمـة  مـن ضـمانه، مث إ  كـا  متميـزاً  من الكيس مث رده إليه   يهأ
كانت متسـاوية أو كانـت الوديعـة مـن   (9)وإ    يتميز أب ،  (8)أو  ريمها   يىمن الباقي

وقيـــل : (11()10)ذوات األمثـــال كـــاحلبوب واملائعـــات   يىـــمن البـــاقي يف اصـــو الـــوجهني
 .(12)القولني

 
 (.399 11انظر هناية املطلب) (1)
 يف)ز(: )عرض إليه(، والقراءة  ري قطعية. (2)
 (.400 11انظر هناية املطلب) (3)
 (.  335 6(، وروضة الطالبني)495 6(، والبيا  للعمراين)363 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف) (5)
 يف)ز(: )ولو(. (6)
  أ(.88) (7)
روضـــة    (،304 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)490 6البيـــا )و   (،364 8انظـــر: احلـــاوي الكبـــري)  (8)

 (.336 6الطالبني)
 يف)ز(: )فن (. (9)
 (.336 6(، وروضة الطالبني)306 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (10)
والوجــه الثــاين: يىــمن مجيعهــا، ألنــه قــد خلــط مىــمو  بغــري مىــمو  فصــار بــذلك متعــداي    (11)

 (.364 8فىمن اجلميع. انظر: احلاوي الكبري)
 أل  األول: ينسب اىل رواية الربيع. (12)

 (.264ن سليم احلمدي[ يف)والثاين: ظاهر نصه ابملختصر. انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر ب
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أو  فلو تلفت الدراهم كلها   يلزمه إال درهم، ولو تلـف نصـفها لزمـه نصـف درهـم 
 .(1)ثلثها فثلثه وهكذا

مكانــه   يــهأ مــن ضــمانه، وال ًلكــه رب ولــو أنفــق الــدرهم املــهخوذ مث رد بدلــه إىل 
الوديعــة حــا يقبىــه، مث إ  كــا  املــردود ال يتميــز عــن البــاقي صــار الكــل مىــمو ، وإ  
ميز عنه   يىمن الباقي، وإ  ميز عن بعىها دو  بعض ضمن ما   يتميز عنه دو  مـا 

 (4)كــا  ]خمتومــاً[  (3)فــن  ،، هــذا كلــه إذا   يكــن الكــيس خمتومــا وال مشــدودا(2)ميـز عنــه
. وعلـــى (5)أو مشـــدودا ففتحـــه، وأخـــذ منـــه فننـــه يىـــمن الكـــل علـــى املـــذهب كمـــا تقـــدم

 الوجه املتقدم هو كما لو   يكن كذلك.
ع ماله ابلوديعة؛ لكنه ميز كما لو خلط الـذهب ابلـدراهم أو ذهبـا ولو خلط املودي  

 . (6)بذهب يالفه ويتميز عنه   يىمن
مالني من جنس ككيسـني يف كـل منهمـا دراهـم، فخلـط مـا يف   عمود لل كا     (7)فلو

 : أحدمها مبا يف اآلخر، فوجها 
 .(9()8)أنه يىمن: أظهرمها

 .(10)ولو كا  متميزين كخلط الدراهم ابلد نري فال ضما 

 
 (.336 6(، وروضة الطالبني)306 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 انظر: املصادر السابقة (2)
 يف)ز(: )فهما إ (. (3)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)مفتوحاً( ولعل املثبت هو املناسب للسياب. (4)
(،  306 7(، العزيز شـرح الـوجيز)495 6( من النص احملقق، البيا  للعمراين)227انظر: يف) (5)

 (.140 4(، ومغ  احملتاج)336 6وروضة الطالبني)
 (.123 7(، وحتفة احملتاج)140 4احملتاج)(، ومغ   306 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 يف)ز(: )ولو(. (7)
(،  369 6(، والــنجم الوهــاج)336 6(، وروضــة الطــالبني)306 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (8)

 (.123 7وحتفة احملتاج)
 (.369 6والوجه الثاين: ال؛ أل  مجيعه ملك مالك واحد. انظر: النجم الوهاج) (9)
 (.369 6انظر: النجم الوهاج) (10)
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ــوبني   : الثووواين ــد الثـ ــاقي كهحـ ــن البـ ــال عـ ــا  منفصـ ــن  كـ ــة فـ ــف بعـــض الوديعـ إذا تلـ
أتلفه، وإ  كا  متصال به كما لو قطع بعض الثوب أو خرقه، أو طرفا من يىمن إال ما  

، ويف البـاقي (1)احليوا  نظر، فن  كا  عمدا ضمن الكل، وإ  كا  خطـه ضـمن مـا فوقـه
 : وجها 

 .(3()2)أنه ال يىمنه.: أصحهما
ع منهــا مخســة فىــم أبــوه مخســة إىل أودعــه عشــرة دراهــم فســرب ابــن املــودي : الثالووث

إ  كـا  مـا سـرقه االبـن ابقيـا يف يـده   : اخلمسة الباقية وردهـا علـى مالكهـا، قـال البغـوي
 . (4)يهأ، وإ  كا  اتلفا برأ

أو ألقه يف البحر فاسـتعمله  (5)اخرقه: لو دفع إليه ثواب وقال: قال القاضي:  الرابع
 : مث فعل ما أمره به احتمل وجهني

واإللقـــاء ال يرجـــه عـــن  ،(6)أنـــه دخـــل يف ضـــمانه ابالســـتعمال والتخريـــق: أحـــدمها
 .(7)./ضمانه

ال، وهــو علــى هــذا الوجــه يســتغرب فيقــال اســتعمل مــال إنســا  بغــري إذنــه : والثــاين
 .(8)وال يىمنه

 
(، والــــــــــنجم  336 6وروضــــــــــة الطــــــــــالبني)  (،307-306 7انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)  (1)

 (.80 3(، وأسىن املطالب)370 6الوهاج)
 انظر: املصادر السابقة. (2)
والوجـــه الثـــاين: يىـــمنه أيىـــا، ويســـوي بـــني العمـــد واخلطـــه فيـــه، كمـــا ســـوى يف القـــدر التـــالف.    (3)

 (.307 7ز شرح الوجيز)انظر: العزي
 (.370 6انظر: النجم الوهاج) (4)
 يف)ز(: )حرقه(. (5)
 يف)ز(: )والتحريق(. (6)
  ب(.88) (7)
 (.269انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (8)
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 : كيفية احلفظ (1)التقصري يف : السبب السادس
رقت منــــه لقطــــع  (2)ع ]حفــــ [اــــب علــــى املــــودي  الوديعــــة يف املوضــــع الــــذي لــــو ســــح

السارب، فنذا أمره راا ةفظها على وجه خمصويف فعـدل عنـه إىل  ـريه وتلفـت فـن  كـا  
كـا    (3)فـن  ،التلف ابجلهة املعدول إليها ضمنها، وصارت املخالفة من أسباب التقصـري

 : وفيه صور (5)آخر   يىمن (4)سبب
قــال الشــافعي لــو اســتودعه إايهــا علــى أ  اعلهــا يف صــندوب علــى أ  ال : األوىل

يرقــد عليــه، أو علـــى أ  ال يقفــل عليـــه، أو علــى أ  ال يىـــع عليــه متاعـــا، فرقــد عليـــه أو 
موضع من أقفله أو وضع عليه متاعا فسرب   يىمن، وكذا لو أودعه على أ  يدفنها يف 

البيت وال يب  عليه، فوضعها فيه وبىن عليه بنيا ،   يكن خمرجا هلا من البيـت، فسـرقت 
 .(6)  يىمن

ينظـر فـن  تلفـت ابلرقـود : وأخذ اجلمهور بـه يف  ـري صـورة الرقـود وأمـا فيهـا، فقـالوا
وإ  تلـف بغـريه فـن  كـا  يف بيـت  ،ضـمنه أب  انكسر رأس الصندوب بثقله وتلف مـا فيـه

حمرز فهخذه اللص، أو يف الصحراء وأخذه اللـص مـن رأس الصـندوب أب  ألقـاه مـن عليـه 
 .(8)وهو املراد ]ابلنص[ (7)وأخذ ما فيه   يىمن

 
 ها. وهو املوافق ملا يف)ز(( والسياب يقتىي حذفملكه يف  )زايدة  ألصليف ا (1)
 املعكوفني يف األصل)حفظه(، واملثبت من)ز(.ما بني   (2)
 يف)ز(: )وإ (. (3)
 يف)ز(: )نصيب(. (4)
(، ومغـــ   337 6(، وروضــة الطــالبني)307 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)344 6انظــر: البيــا )  (5)

 (.135 4احملتاج)
 (.143 4انظر: األم ) (6)
(، ومغـ   337 6الطـالبني)  (، وروضـة307 7(،والعزيز شـرح الـوجيز)121 5انظر: التهذيب) (7)

 (.135 4احملتاج)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (8)
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 : وإ  أخذه اللص وهو يف الصحراء من جوانب الصندوب فوجها 
 .(2()1)أنه يىمن: أظهرمها

  يرقـد  (4)كا  األخذ من اجلانـب الـذي ]لـو[  (3)وإمنا يظهر هذا إذا: قال الرافعي
عليــــه لكــــا  يرقــــد هنــــاك، وذلــــك أب  كــــا  يرقــــد أمــــام الصــــندوب وتركــــه فــــانتهز الســــارب 
الفرصة، أو قال املالك ارقد قدامه فرقد عليه فهخذ السارب املـال مـن قدامـه، وقـد تعـرض 

 . انتهى. (5)متعرضو هلذا 
ــر ــا إذا أمـ ــرده فيمـ ــه، وطـ ــمن يف ذلـــك كلـ ــه يىـ ــه أنـ ــه وجـ ــا يف بيـــت ال  (6)وفيـ برتكهـ

 .(7) فظه أحد فهقام عليه حافظا فسرقها  ري احلاف 
قال بعىهم وإمنا  ا هذا الوجه إذا قال املالك ذلك خشية من إ راء السارب أمـا 

  (8)ع فال.لو قاله حفيفا عن املودي 
بنهيه عـن الفعـل مـا إذا قـال ال تقفـل عليهـا   وأحلق األصحاب   ،وقد ذكره ابن داود

وإذا اسرتجع املالك الوديعة يف صورة البناء نقص وال يغـرم أرشـه، كمـا لـو  (9)قفلني ففعل
 .(11)ال يرجع ابلكراء على املالك نص عليه (10)نقل الوديعة عند الىرورة  

 
 (.135 4(، ومغ  احملتاج)361 6(، والنجم الوهاج)337 6انظر: روضة الطالبني) (1)
فيكـو   والوجه الثاين: ال ضما  عليه؛ ألنه اذا كا  فـوب الصـندوب مطلـع علـى اجلوانـب كلهـا،   (2)

 (.308 7أبلد يف احلف . انظر: العزيز شرح الوجيز)
 يف)ز(: )لو(. (3)
 (.308 7ما بني املعكوفني زايدة يقتىيها السياب واملثبت من العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.308 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 يف)ز(: )أمره(. (6)
 (.377 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.376 8احلاوي الكبري)انظر:   (8)
 (.379 6(، والبيا )121 5التهذيب )  :انظر (9)
  أ(.89) (10)
قـال الرافعـي: "وإذا أمـره بـدفن الوديعـة يف بيتـه. وقـال: ال تـف عليـه، فبـىن، فهـو كمـا لـو قــال:    (11)

الوديعـة  ال ترقد عليه فرقد، مث هو عند االسرتداد منقويف  ري مغروم على املالك، كمـا لـو نقـل  
= 
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 (1)إليـــــــــــه دراهـــــــــــم أو  ريهـــــــــــا وقـــــــــــال اربطهـــــــــــا يف كمـــــــــــك  مي لَّ لـــــــــــو ســـــــــــي : الثانيوووووووووووة
ــه  (3)والربيــــــــــــــع (2)أنــــــــــــــه ال يىــــــــــــــمن فهمســــــــــــــكها يف يــــــــــــــده، فقــــــــــــــد روى املــــــــــــــزين أنــــــــــــ

 : وفيه طريقا  ،(4)يىمن
مــا إذا   ينهــه عــن احلفــ  يف الكــف فــن  هنــاه  (6)وحملهمــا (5)فيــه قــوال : أحــدمها

يرج علـى اخلـالف فيمـا إذا قـال احفظـه يف هـذا البيـت وال :  عنه فحف  فيه، قال اإلمام
 . (7)تنقل فنقل منه إىل مثله أو أحرز

 
عنـــد الىـــرورة ال يرجـــع ابلكـــراء علـــى املالـــك؛ ألنـــه متطـــوع، نـــص عليـــه يف "عيـــو  املســـائل"".  

 (.337 6(، وروضة الطالبني)308 7انظر: العزيز شرح الوجيز)
  (، ولســــا  1155 1هــــو: مــــدخل اليــــد وخمرجهــــا مــــن الثــــوب. انظــــر: القــــاموس احملــــيط)  الكــــم  (1)

 ( مادة)كمم(.526 12العرب)
قال يف خمتصره "وإ  شـرط أ  يربطهـا يف كمـه فهمسـكها بيـده فتلفـت   يىـمن، ويـده أحـرز".   (2)

 (.247 8انظر: خمتصر املزين مع األم)
بن عبد اجلبار بن كامل املرادى مـوالهم الشـي/ أبـو حممـد املـؤذ ،   الربيع بن سليما  الربيع هو:  (3)

صـــاحب الشـــافعى وهـــو الـــذي روي كتبـــه، قـــال الشـــافعي: الربيـــع راويـــ ، وروى عنـــه أبـــو داود  
والنسائى وابن ماجة وأبو زرعة الـرازى، وتـويف سـنة سـبعني ومـائتني، وقـد قـال الشـافعي فيـه أنـه  

قطــار األرض ألخــذ علــم عنــه. انظــر: طبقــات الشــافعية  أحفــ  أصــحايب رحــل النــاس إليــه مــن أ
 (.65(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة يف)132 2الكهى)

وإذا    ( "أخــه  الربيــع بــن ســـليما  قــال: أخــه  الشــافعي قـــال: .....144-142 4)  يف األم  (4)
و أكرهـه  استودعه إايها على أ  يربطها يف كمه فهمسـكها يف يـده فانفلتـت مـن يـده ضـمن، ولـ

رجـل علــى أخــذها   يىــمن، وذلــك أ  يــده أحــرز مــن كمــه مــا   اــن هــو يف يــده شــيدا هلــك  
 به".

 أحدمها: ال يىمن؛ أل  اليد أحرز واذكر له من أ  يدعها يف كمه. (5)
حــرز الوديعــة مــع الــذكر والنســيا . انظــر: التعليقــة الكهى]حتقيــق: دايرا    والثــاين: يىــمن؛ أل  الكــم

 (.481 6(، والبيا )465سياك[ يف)
 يف)ز(: )وحمله(. (6)
 (.  422 11انظر: هناية املطلب) (7)
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 : (2)على حالني (1)وهو األصو تنزيلهما: والثاين
  :وفيه طريقا  أيًىا 

 يربطهــا يف الكــم ضــمن وإ  أمســكها ابليــد مــع أنــه إ  أمســكها ابليــد و : أحــدمها
  .(3)ربطها يف الكم   يىمن وينسب إىل أيب أسحاب وابن أيب هريرة

حممولــة عليــه،  أهنــا إ  أخــذها  اصــب مــن اليــد   يىــمن وروايــة املــزين: وأصــحهما
ولفـــ  ، (4)وإ  تلفـــت ابســـرتخاء اليـــد بنـــوم أو نســـيا  ضـــمن وروايـــة الربيـــع حممولـــة عليـــه

 .(6)مصرح بذلك  (5)الشافعي يف األم والعيو 
ويف كالم الشافعي وبعىهم تصوير املسهلة فيمـا إذا كـا  اإليـداع خارجـا عـن منزلـه 

 .(7)وهو ظاهر
كــــــــــــا  ضــــــــــــيقا أو واســــــــــــعا مــــــــــــزارا   يىــــــــــــمن إ    (8)ولــــــــــــو جعلهــــــــــــا يف جيبــــــــــــه 

 
 يف)ز(: )تعديلهما(. (1)
 (.481 6(، والبيا )759انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (2)
 (.481 6(، والبيا )378 8احلاوي الكبري)انظر:   (3)
 (.308 7(، والعزيز شرح الوجيز)481 6انظر: احلاوي الكبري) (4)
أليب بكر أمحد بـن احلسـني بـن سـهل الفارسـي، قـال عنـه ابـن قاضـي شـهبة "وهـو كتـاب جليـل   (5)

ــهبه   ــي شـ ــن قاضـ ــافعية البـ ــر: طبقـــات الشـ ــه". انظـ ــوا عليـ ــذين وقفـ ــة الـ ــه األئمـ ــهد بـ ــا شـ علـــى مـ
 (.123يف)

 (.338 6انظر: روضة الطالبني) (6)
( "وإذا محــل مــا يف كمــه أو  379 8)  (، قــال املــاوردي يف احلــاوي الكبــري144 4)  انظــر: األم  (7)

جيبه أو يده إىل منزله من الوديعة فعليـه إحـرازه فيـه، وال يكـو  كمـه وال جيبـه وال يـده حـرزا لـه  
خـــرج اــا يف جيبـــه أو كمــه أو يـــده مــن منزلـــه  بعــد حصــوله يف منزلـــه، فــن  منزلـــه أحــرز لـــه فلــو  

 ضمن".
: جيــب القمــيص وهــو مــا ينفــتو علــى النحــر، واجلمــع أجيــاب وجيــوب وجابــه ايبــه قــور  اجليـب  (8)

( مادة)جيـــب(، وحتريـــر  115 1جيبـــه وجيبـــه ابلتشـــديد جعـــل لـــه جيبـــا. انظـــر: املصـــباح املنـــري)
 (.208التنبيه يف)لفا   أ
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 .(1)على الصحيو، وإ  كا  واسعا  ري مزار ضمن قطعا
إ  ربطهــا خارجــا فعليــه الىــما  : ولــو امتثــل أمــره وربطهــا يف كمــه، قــال الشــافعي

 . (2)وإ  ربطها داخال فال
أراد أنـــه إ  احـــذ الصـــرة علـــى اجلانـــب الـــذي يلـــي : فمـــنهم مـــن قـــال ،واختلفـــوا فيـــه
وهـــو ظـــاهر   (3)ضـــمن، وإ  احـــذها علـــى اجلانـــب الـــذي يليـــه   يىـــمنالنـــاس مـــن كمـــه 
 . (4)كالمه يف األم

ــراوزة ــن املـ ــو  مـ ــال احملققـ ــه  وقـ ــم أو داخلـ ــارج الكـ ــرة خـ ــس الصـ ــه أ  اعـــل نفـ أراد بـ
عنــدهم أنــه إ  جعــل اخلــيط الــرابط خــارج الكــم فهخــذها  (6)واحلكــم ،(5)وأخــذها الطــرار

إ  كـــا  احتـــاط يف  ،الطـــرار ضـــمن، وإ  ضـــاعت ابحنـــالل اخلـــيط واالسرتســـال   يىـــمن
الــــربط، وإ  جعــــل اخلــــيط الــــرابط داخــــل الكــــم فــــاحلكم ابلعكــــس فــــن  أخــــذها الطــــرار   

  .(8)واستشكله الرافعي، (7)يىمن، وإ  ضاعت ابالحنالل واالسرتسال ضمن

 
ــري)  (1) ــر: احلـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــ ــذيب)378 8انظـــــــــــــ ــز شـــــــــــــــرح  122-121 5(، والتهـــــــــــــ (، والعزيـــــــــــــ

 (.333-332 10(، وكفاية النبيه)309 7الوجيز)
  أقف عليه يف األم وال يف املختصر، ونقل عنه هذا القول املتويل والغزايل و ريمهـا. انظـر: تتمـة   (2)

 (.  510 4الوسيط)(، و 761اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف)
 (.278-277انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (3)
( "فن  كا  ربطهـا مـن كمـه فيمـا بـني عىـده وجنبـه   يىـمن، وإ  كـا   144 4نصه يف األم) (4)

 ربطها ظاهرة على عىده ضمن".
(، واتج  949 4الطـــرار: وهــــو الــــذي يشــــق كـــم الرجــــل ويســــل مــــا فيـــه. انظــــر: لســــا  العــــرب)  (5)

 ( مادة)طرر(.423 12العروس)
 يف)ز(: )فاحلكم(. (6)
(، والــنجم  338 6(، وروضــة الطــالبني)309 7(العزيــز شــرح الــوجيز)122 5انظــر: التهــذيب)  (7)

 (.362 6الوهاج)
قال: وهو مشكل أل  املهمور به مطلـق الـربط، فـنذا أتـى بـه وجـب أال ينظـر إىل جهـات التلـف   (8)

عن املهمور به إىل  ريه فهفىـى إىل التلـف، وقىـية هـذا أ  يقـال إذا قـال:   الف ما إذا عدل 
= 
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ــراوزة ــة املـــ ــا يف كمـــــه فمقتىـــــى طريقـــ ــال أمســـــكها يف يـــــدك فربطهـــ ــا إ   ولـــــو قـــ أهنـــ
  يىـــــــــمن، ومقتىـــــــــى  (2)بغـــــــــريه (1)/ضـــــــــاعت ابالسرتســـــــــال ضـــــــــمنها، وإ  ضـــــــــاعت

ومقتىــــــــى طريقــــــــة القــــــــولني أ  يقــــــــال ]إ   ،مطلقــــــــا (3)الطريقــــــــة الــــــــ  قبلهــــــــا الىــــــــما 
 .(5)م أحرز فالأحرز ضمن وإ  قلنا الك   اليد (4)قلنا[

إ  قلنـا اليـد أحـرز ضـمن، وإ  قلنـا الكـم أحـرز خـرج ضـمانه علـى :  وقال املاوردي
ولـو أمـره أ  : ع؟، قـاليقطـع اجتهـاد املسـتودِ ع هـل وجهني من الوجهني يف أ  نـص املـودِ 

 . (7)و ريه جزم ابلىما  ،(6)اعلها يف جيبه كا  ضماهنا على هذين الوجهني
ولو أعطاه دراهم يف سـوب أو طريـق و  يعـني حلفظهـا يـدا وال كمـا فربطهـا يف كمـه 

ســعا وأمســكها بيــده أو جعلهــا يف جيبــه وهــو ضــيق أو واســع مــزار   يىــمن، وإ  كــا  وا
 ،نـوم(8)بطهـا يف كمـه ضـمن إ  تلفـت بغفلـة و ري مزار ضـمن، ولـو أمسـكها بيـده و  ير 

 .(9)وال يىمن إ  تلفت أبخذ  اصب، كذا ذكره الرافعي

 
احف  الوديعة يف هذا البيت، فوضعها يف زاوية منه، فاهندمت عليها، يىمن؛ ألهنـا لـو كانـت  

 (.309 7يف زاوية أخرى، لسلمت ومعلوم أنه بعيد. انظر: العزيز شرح الوجيز)
  ب(.89) (1)
 يف)ز(: )بغري(. (2)
 )ز(: )ال ضما (.يف (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)إ  يقال(، واملثبت من)ز(. (4)
ــة املطلـــــــب)  (5) ــدي[  424 11انظـــــــر: هنايـــــ ــليم احلمـــــ ــايل]حتقيق: بكـــــــر بـــــــن ســـــ (، واملطلـــــــب العـــــ

 (.280يف)
 .(378 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
ــليم  (، واملطلـــب  333 10وهـــو وجـــه ضـــعيف. انظـــر: كفايـــة النبيـــه)  (7) العـــايل]حتقيق: بكـــر بـــن سـ

 (.280احلمدي[ يف)
 وهو املوافق ملا يف)ز( ال(، والسياب يقتىي حذفها.و يف األصل عبارة)(8)
 (.338 6(، وروضة الطالبني)309 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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 .(1)القول بنفي الىما  إذا جعلها يف جيبه، أو يف يده  وأطلق الفوراين
إذا جعلهـــــا يف جيبـــــه مـــــن  ـــــري ربـــــط يف الكـــــم؛ إ  كـــــا  منزلـــــه : وقـــــال املـــــاوردي 

قريبـــــا   يىـــــمن، وإ  كـــــا  بعيـــــدا فـــــن  كانـــــت خفيفـــــة ال  مـــــن الســـــهو عليهـــــا ضـــــمن 
 فيمـــــا إذا وضـــــعها يف كمـــــه مـــــن  ـــــري: وإ  كانـــــت ثقيلـــــة  مـــــن عليهـــــا   يىـــــمن، وقـــــال

ســـــــــقوطها   يىـــــــــمن، وإ  كانـــــــــت خفيفـــــــــة لـــــــــو  ربـــــــــط، إ  كانـــــــــت ثقيلـــــــــة ال يفـــــــــى
ــزم : قــــــال الرافعــــــي (3)، واتبعــــــه صــــــاحب املهــــــذب (2)ســــــقطت   يعلــــــم اــــــا ضــــــمن ويلــــ

 .(4)طرده فيما سبق من صور االسرتسال
التجــار حفـ  صــرة املــال ع اتجـرا   يىــمن أل  عـادة إ  كـا  املــودي : وقـال القاضــي

 .(5) يف الكم
ومفهومـــه أ   ـــري  ،ولـــو نفـــض كمـــه فســـقطت ضـــمن ســـواء نفىـــه عمـــدا أو ســـهوا

 .(6)التاجر يىمن وصرح به يف فتاويه
قيــاس مــا ســبق النظــر إىل كيفيــة : ولــو ربطهــا يف كمــه و  ًســكها بيــده قــال الرافعــي

 .(7)التلفالربط وجهة 
  .(9)عمامته و  يشد عليها ضمن (8)ولو وضعها يف كور

 
  أ(.225انظر: اإلابنة)ل (1)
 (.378 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 (.182 2املهذب)انظر:   (3)
 (.339 6(، وروضة الطالبني)309 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.313انظر: فتاوى القاضي يف) (5)
ولفظه يف الفتاوى "إ  كا  سوقياً ال ضـما ؛ أل  عـادة ذلـك وإ  كـا  دهقـا ً ضـمن". انظـر:   (6)

 (.313-312فتاوى القاضي يف)
 (.309 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
(، واملصـــــباح  156 5كـــــار الرجـــــلح العمامـــــة كـــــوراً أدارهـــــا علـــــى رأســـــه. انظـــــر: لســـــا  العـــــرب)  (8)

 ( مادة)كور(.543 2املنري)
 (.339 6(، وروضة الطالبني)309 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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ــال القاضـــي ــه: قـ ــى رأس منديلـ ــدها علـ ــو شـ ــديل ةيـــث ال  (1)ولـ ــا حتـــت املنـ وجعلهـ
  .(3)ال يىمن (2)يظهر   يىمن، ولو   يشدها عليه ضمن، ولو ربطها على التكة

ولـــــو أودعـــــه يف الســــــوب وقـــــال اجعلهــــــا يف بيتـــــك فـــــن  توجــــــه إىل بيتـــــه يف وقــــــت 
 .(4)  يىمن وإ  أخر من  ري عذر ضمن

ــ ــا يف كمـ ــا يف البيـــت، فربطهـ ــال احفظهـ ــه يف البيـــت وقـ ــرجوإ  أودعـ ــا  (5)/ ه وخـ اـ
وإ  تعـذر إحرازهـا  ،ضمنها، وكذا لو   يـرج اـا مـع إمكـا  أحرازهـا يف الصـندوب وحنـوه

  .(6)فيه كما لو تعسر فتحه   يىمن
فـــــــــــن  كـــــــــــا  الشـــــــــــد ةـــــــــــا يلـــــــــــي  هوإ  شـــــــــــدها يف عىـــــــــــد: (7)قـــــــــــال الشاشـــــــــــي

 .(8)اآلخر ضمن باألضالع   يىمن وإ  كا  من اجلان

 
األعــرايب وابــن فــارس و ريمهــا هــو مشــتق مــن النــدل  : هــو الــذي  مــل يف اليــد قــال ابــن  املنــديل  (1)

وهو النقل ألنـه ينقـل مـن واحـد إىل واحـد. وقيـل هـو نسـيج مـن قطـن أو حريـر أو حنومهـا مربـع  
(، واملعجـم  282الشكل ًسو به العرب أو املاء ومجعها مناديل. انظر: حترير ألفـا  النبيـه يف)

 (.911 2الوسيط)
 (.86 1(، واملعجم الوسيط يف)33 10ظر: النجم الوهاج)التكة: هي رابط السراويل. ان (2)
 (.364 6انظر: النجم الوهاج) (3)
(، والعزيــــز  763تتمــــة اإلابنــــة]حتقيق: أًــــن احلــــريب[ يف)  (،و313انظــــر: فتــــاوى القاضــــي يف)  (4)

 (.364 6(، والنجم الوهاج)309 7شرح الوجيز)
  أ(.90) (5)
 (.339 6وروضة الطالبني)  ،(310-309 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (6)
ــي  (7) ــو بكـــر    الشاشـ ــالم أبـ ــر اإلسـ ــري فخـ ــام الكبـ ــر اإلمـ ــني بـــن عمـ ــن احلسـ ــد بـ ــن أمحـ ــد بـ ــو: حممـ هـ

الشاشي، كا  إماما جليال حافظا ملعاقد املذهب وشوارده متواضعا، تفقه علـي حممـد بـن بيـا   
املعتمد قريـب مـن حجـم الوسـيط  الكازروين وعلى القاضي أيب منصور الطوسي، ومن تصانيفه  

(،  70 6وكتــاب احلليــة، تــويف ســنة ســبع ومخســمائة للهجــرة. انظــر: طبقــات الشــافعية الكــهى)
 (.290وطبقات الشافعية البن قاضي شهبه يف)

 (.339 6، وروضة الطالبني)(310 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
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ويف تقييـدهم الصـورة مبـا إذا قـال احفظهـا يف البيـت مـا يشـعر أبنـه لـو :  قال الرافعي
أ  يـرج اـا مربوطـة ويشـبه أ  يكـو  الرجـوع فيـه  (1)أودعه يف البيـت و  يقـل شـيًدا اـوز

 . انتهى. (2) على العادة
فجعلهــا يف كمــه، أو يــده، أو جيبــه، مث دخــل إىل  وديعــةً  عي ودِ إذا أح : وقــال املــاوردي

منزله فعليه وضعها فيه، وليست يده وال كمه وال جيبه حرزا حيندذ، فلو خرج اا يف يده 
 .(3)أو كمه أو جيبه ضمنها

فعـــن القاضـــي  ،خنصـــره (5)خامـــاً يف الطريـــق فجعلــه ]يف[ (4)إذا ]أودعـــه[: الثالثوووة
 : و ريه أ  فيه احتمالني

 يىمن وهو الذي رأيته يف تعليقه. : اأحدمه 
 . (6)إ  قصد احلف    يىمن وإ  قصد االستعمال ضمن: و نيهما

  .(8)إىل بطن الكف ضمن وإال فال (7)إ  جعل فصه: وقال أبو احلسن العبادي
ــه يف إ  كانــــت : وقــــال الغــــزايل ــيق عــــن  ــــري اخلنصــــر   يىــــمن، وجعلــ احللقــــة تىــ

 . (9)اخلنصر حممول على قصد اإلحراز
 .(10)واملختار أنه يىمن مطلقا إال إذا قصد احلف : قال النووي

 
 ساقط من)ز(.  )اوز( (1)
 .(310 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (2)
 (.379 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)أودعها(، واملثبت من)ز(. (4)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (5)
 (.312 7(، العزيز شرح الوجيز)122 5انظر: التهذيب) (6)
(، واملصـباح  240خمتـار الصـحاح يف)فص اخلا  ما يركب فيه من  ريه ومجعه فصويف. انظر:   (7)

 ( مادة)فصص(.474 2املنري)
 (.341 6(، وروضة الطالبني)312 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 (.510 4انظر: الوسيط) (9)
 (.341 6انظر: روضة الطالبني) (10)
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  .(1)ال يىمن: وإ  جعله يف  ري اخلنصر قال القاضي
 .(2)إال أ  املرأة قد تتختم يف  ريه، فيكو  يف حقها كاخلنصر: قال الرافعي
 .(3)يقتىي إثبات خالف يف الىما  إذا قصد بلبسه التزين وكالم املتويل

ــاوردي ــال املـــــ ــرك : وقـــــ ــعه يف خنصـــــ ــال ضـــــ ــو قـــــ ــمنه، ولـــــ ــام ضـــــ ــه يف اإلاـــــ إ  لبســـــ
 .(4)بنصره   يىمن إال أ  ينكسر لغلظها فيىمنفوضعه يف 
 .(7)البنصر العليا ضمن (6)جعله يف أمنلة (5)و]لو[

ولو قال احفظه يف البنصر فجعله يف اخلنصر فن  كا  ال ينتهي إىل أصـل البنصـر  
 .(8)  يىمن، وإ  كا  ينتهي إليه ضمن

ولو لبسه يف إحـدى يديـه مث نقلـه إىل األخـرى فـن  كـا  لعمـل يعملـه بتلـك اليـد   
 .(9)يىمن وإال ضمن

: صـحنه، وقـال للخـاينعن فتاوى القفال أنه لو دخل خا  وتـرك محـاره يف :  فروع 
  (10)احفظه لدال يرج فصار احلاف  ينظر إليه فخرج يف بعض  فالته   يىمن.

 
 (.282انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (1)
 (.312 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (2)
( "ومــــن أصــــحابنا مــــن قــــال: ينظــــر اىل  741لفظــــه يف تتمــــة اإلابنــــة]حتقيق: أًــــن احلــــريب[ يف)  (3)

قصــده، فــن  قصــد التــزين بــه صــار ضــامناً، وإ  قصــد احلفــ    يكــن ضــامناً؛ أل  اخلــا   فــ   
 يف األصبع عادًة".

 (.379 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
 قتىيها السياب.ما بني املعكوفني زايدة ي (5)
ــار الصـــــحاح يف)األ مـــــل  (6) ــابع. انظـــــر: خمتـــ ــر ألفـــــا  النبيـــــه  319: هـــــي أطـــــراف األصـــ (، وحتريـــ

 (.271يف)
 (.312 7(، والعزيز شرح الوجيز)762انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (7)
 (.341 6وروضة الطالبني)  (،312 7(، والعزيز شرح الوجيز)122 5التهذيب)انظر:   (8)
 (.379 8احلاوي الكبري) (9)
 (.253انظر: فتاوى القفال يف) (10)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 243 

ــاوى القاضـــي أ  الثيـــاب الـــ  يف مســـل/ احلمـــام إذا ســـرقت واحلمـــامي  (1)/ويف فتـ
جــالس مكانــه مســتيق  ال يىــمنها، وإ   م أو قــام مــن مكانــه وال  ئــب ضــمنها، قــال 

تيحف  قــال األصــحاب  (2)ثيــاب إذا اســتحفظهاواــب علــى احلمــامي حفــ  ال  فــن    يحســْ
 . (3)ال يلزمه احلف  وعندي اب للعادة

ــزل  ــاكنه يف املنـ ــه رجـــل يسـ ــا  معـ ــا وكـ ــة يف حرزهـ ــه لـــو حفـــ  الوديعـ ا أنـ ــً ــا أيىـ وفيهـ
اهمـه بشـيء و  ع اهمـه قبـل ذلـك   يىـمن، وإ  كـا  فسرقها وهرب، فن    يكـن املـودي 
ــي  (4) فــ  الوديعــة يف حرزهــا ضــمن املســهلة يف الولــد والزوجــة  ضي ري وكــذا قالــه املــاوردي وفـ

 .(5)واخلادم
 : التضييع: السبب السابع

 : واملوديع مهمور ابحلف  وابلتحرز عن أسباب التلف وفيه صور
إحرازهــا مــع إمكانــه، أو جعلهــا يف  ــري حــرز مثلهــا أو يف مىــيعة  ري خــي لــو أي : األوىل

ضــمن؛ وإ  قصــد بــه اإلخفــاء علــى الســارب والغاصــب، ولــو جهــل حــني اإللقــاء كوهنـــا 
  .(6)وديعة فن  ضاعت ضمن

 .(7)وإ  عرف فردها إىل احلرز ففي ضماهنا احتمال ل مام

 
  ب(.90) (1)
 يف)ز(: )استحف (. (2)
 (.352 6(، وروضة الطالبني)324 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.310يف)انظر: فتاوى القاضي حسني  (4)
( "ولــو ســرقها بعــض أهــل منزلــه مــن زوجــة، أو خــادم، أو ولــد  379 8قــال يف احلــاوي الكبــري)  (5)

نظـر يف ســارقها، فـن  كــا  مشـهورا ابلســرقة ضــمن، أل  مكـني مثلــه مـن منــزل فيـه وديعــة لغــريه  
أو تـــرك الوديعـــة يف منـــزل تركهـــا يف مثلـــه تفـــريط، وإ  كـــا   ـــري مشـــهور بـــذلك نظـــر فـــن  كـــا   

 من وراء حرز يف املنزل كباب وقفل   يىمن، ألنه ال ينسب إىل التفريط".  أخذها
ــالبني)313 7انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)  (6) ــة الطــــــــ ــىن  342-341 6(، وروضــــــــ (، وأســــــــ

 (.82 3املطالب)
ــة املطلــــــب)  (7) ــال يف هنايــــ ــع  395 11قــــ ــمنها، ولــــــو   تىــــ ــاعت ضــــ ــو ضــــ ــا لــــ ( "فــــــال شــــــك أهنــــ

= 
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 .(1)ثلها   يىمنولو جعلها يف أحرز من حرز مثلها مث نقلها إىل حرز م
هــا مبــرًءا منــه ومســمع ففــي  ولــو اقتىــى العــرف ربــط الدابــة يف الــدار فربطهــا يف حًر

  .(2)ضماهنا وجها 
ــن يصـــــــــادر راـــــــــا ضـــــــــمن  ـــــــــالف  ــم اـــــــــا مـــــــ ولـــــــــو دل ســـــــــارقا عليهـــــــــا أو أعلـــــــ

 . (3)ما إذا كانت السعاية من  ريه
ــروايين ــال الــــ ــذه أفــــــا : يف الغصــــــب وقــــ ــال فهخــــ ــا  يف مــــ ــل إىل ظــــ ــعى رجــــ ــو ســــ لــــ

ولـــــيس : بعـــــض أصـــــحابنا أنـــــه يلزمـــــه الىـــــما  يف البـــــاطن وإ    يلزمـــــه يف الظـــــاهر قـــــال
 . (4)بصحيو ولو وجب يف الباطن لوجب يف الظاهر

؛ لكنـــــــه (5)ولـــــــو ســـــــهله ظـــــــا  عنهـــــــا وجـــــــب إنكارهـــــــا وإ  كـــــــا  الكـــــــذب حرامـــــــا
عليـــــــه كالكـــــــذب للزوجـــــــة حتفظـــــــا ةســـــــن عشـــــــرها، وإلصـــــــالح  ملصـــــــلحة ترتتـــــــباـــــــوز 

ذات البــــــني، وقــــــد اــــــب إذا ســــــهله ظــــــا  عــــــن وديعــــــة يريــــــد أخــــــذها، أو معصــــــوم يريــــــد 
قتلــــه، أو قطــــع طرفــــه وهــــو مســــترت يعــــرف موضــــعه، وكــــذا إذا ســــهله عــــن امــــرأة أو صــــ  

 .(6)يريد منه الفاحشة

 
ــا إىل احملـــــرز، ف ــذكر املــــودع فردهــ ــييع مـــــن أســــباب التلــــف، وكـــــل  وتــ ــن  التىــ ــه نظـــــر؛ فــ هــــذا فيــ

ــع عمـــــــدا أو   ــما  بـــــــني أ  يقـــــ ــا  مـــــــن أســـــــباب التلـــــــف ال يفصـــــــل يف اقتىـــــــائه الىـــــ ــا كـــــ مـــــ
ــا جـــــــرى عــــــن كونـــــــه   ــه، ووجـــــــه تطــــــرب االحتمـــــــال إىل ذلــــــك أنـــــــه إذا اســــــتدرك خـــــــرج مــــ خطــــ

 سبب التلف".
 (341 6(، وروضة الطالبني)313 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.391 11: هناية املطلب)انظر (2)
ــة اإلابنـــــة]حتقيق: أًــــن احلــــريب[ يف)  (3) ــالبني)743انظــــر: تتمــ (، والـــــنجم  342 6(، وروضـــــة الطــ

 (.365 6الوهاج)
 (.478 6انظر: ةر املذهب) (4)
 (.342 6(، وروضة الطالبني)314 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.366-365 6الوهاج)انظر: النجم   (6)
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 :   نسي املوضع الذي جعلها فيه فوجها إذا ضيَّع الوديعة ابلنسيا  أب: الثانية
  .(3)وجزم به القاضي أنه ال يىمن ،(2()1)اخلىريقول : أحدمها

إىل زوجهـــــــــا ليســـــــــلمه إىل  (4)خلخـــــــــاال تْ مي لَّ عـــــــــن امـــــــــرأة ســـــــــي  وســـــــــدل اخلىـــــــــري
الشــــــهود  (5)/الصـــــائد فســـــلمه ونســــــي الصـــــائد فقــــــال إ  أشـــــهد   يىــــــمن وإ  مـــــات 

  .(7)أنه يىمن: ، وأظهرمها(6)أو نسوا، وإ    يشهد ضمن لرتك اإلشهاد
ــا املتـــــويل ــا  وبنامهـــ ــا كمـــ ــيا هـــــل يعـــــد مفرطـــ ــهمور ابلفعـــــل إذا تركـــــه  ســـ علـــــى أ  املـــ

 : فيه قوال  (8)إذا نسي املاء يف رحله وتيمم هل يقىي الصالة؟
 .(9)أنه يقىي: أظهرمها

ــرز  ــه يف حــــــــ ــا أو دونــــــــ ــة إبذ  راــــــــ ــو دفــــــــــن الوديعــــــــ ــا لــــــــ ــا  فيمــــــــ واــــــــــري الوجهــــــــ
 .(10)ونسي موضعها

 
ــل    (1) ــبة إىل اخلىــــر رجــ ــو عبــــد هللا اخلىــــرى نســ ــام الكبــــري أبــ ــن أمحــــد املــــروزى اإلمــ هــــو: حممــــد بــ

ــد   ــول القفـــــــال ســـــــهلت أاب زيـــــ ــا يقـــــ ــا، وكثـــــــريا مـــــ ــام مـــــــرو وشـــــــيخها وحههـــــ مـــــــن جـــــــدوده، إمـــــ
. انظــــــــر:  و ــــــــريهم  واخلىــــــــري، وتفقــــــــه عليــــــــه مجاعــــــــة مــــــــنهم األســــــــتاذ أبــــــــو علــــــــى الــــــــدقاب،

( وطبقـــــــــــــات الشـــــــــــــافعية البـــــــــــــن قاضـــــــــــــي شـــــــــــــهبه  100 3كـــــــــــــهى)طبقـــــــــــــات الشـــــــــــــافعية ال
 (.146يف)

 (.313 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.286انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (3)
.  تلبســها النســـاء يف أرجلهــن، وحلخلــت املـــرأة: أي لبســت اخللخـــال  : حليــة كالســـواراخللخــال  (4)

 (.249(، واملعجم الوسيط يف)221 11انظر: لسا  العرب)
  أ(.91) (5)
 (.313 7(، والعزيز شرح الوجيز)511 4انظر: الوسيط) (6)
 (.342 6(، وروضة الطالبني)313 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (7)
 (.809-808انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (8)
 (.275(، وهناية احملتاج يف)442 1(، واجملموع يف)313 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 (.328 6(، وروضة الطالبني)484 6فننه يىمن. انظر: البيا ) (10)
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 : (2)فله ثالثة أحوال (1)لو أكرهه رجل على أخذها: الثالثة
 .(3)ع فال يىمن قطعاأ  ينتزعها منه قهرا من  ري أ  يدفعها إليه املودي : أحدها
ويف كـــو   (4)أ  يـــدفعها إليـــه بنفســـه فالظـــا  ضـــامن، وقـــرار الىـــما  عليـــه: الثانيـــة

 : ع ضامنا وجها ، وقيل قوال املودي 
 ،الوجهني فيما إذا أكل الصائم مكرها، وبنامها املاوردي على  (6()5)نعم:  أظهرمها 

  (7)ومها يرجا  من القولني يف املكره على القتل
فيهمـــا كـــالقولني فيمـــا إذا حلـــف ال يـــدخل الـــدار فـــهحكره حـــا : وقـــال ابـــن الصـــبا 

 . (8)دخلها
 (9)ه على إتالف مال  ريه.كرِ ومها جاراي  فيما إذا أح 

فــن  تــرك  ،فــن  قــدر علــى دفعــه ولــو ابإلنكــار وجــب ،إذا   يقــدر علــى دفعــه هــذا 
 .(11)الظا  عليها وجب أ   لف هح في لَّ وإ  حي ، (10)الدفع مع القدرة ضمن قطعا

 
 أي الوديعة. (1)
 )أوجه(. يف)ز(: (2)
(،  342 6(، روضـــة الطـــالبني)313 7(، العزيـــز شـــرح الـــوجيز)376 8انظـــر: احلـــاوي الكبـــري)  (3)

 (.83 3وأسىن املطالب)
 انظر: املصادر السابقة. (4)
ــة الطــــــــــــالبني)314-313 7انظــــــــــــر: العزيــــــــــــز شــــــــــــرح الــــــــــــوجيز)  (5) (، وهنايــــــــــــة  342 6(،روضــــــــــ

 (.127 6احملتاج)
عليــه، ألنـــه ال يلزمــه أ  يقـــي مــال  ــريه بنفســـه، كمــا لـــو صــال عليـــه  والوجــه الثــاين: ال ضـــما     (6)

 (.376 8فحل فغلبه. انظر: احلاوي الكبري)
 (.342 6(، وروضة الطالبني)496 6(، والبيا )376 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.1035انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف) (8)
 (.314 7العزيز شرح الوجيز)  انظر: (9)
ــر: احلــــــــــــــاوي الكبــــــــــــــري)  (10) ــز شــــــــــــــرح الــــــــــــــوجيز)376 8انظــــــــــــ (، وروضــــــــــــــة  313 7(، والعزيــــــــــــ

 (.342 6الطالبني)
 (.366 6(، والنجم الوهاج)512 4انظر: الوسيط) (11)
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 .(1)وكالم بعىهم يقتىي جوازه فقط وال  مث ويلزمه الكّفارة على الصحيو
ولو أكرهـه علـى أ  يسـلمها أو  لـف ابلطـالب أو العتـاب فقـد أكرهـه علـى أحـد  

 .(2)األمرين من التسليم واحللف، فن  حلف ابلطالب فاملشهور أ  طالقه يقع
إ  قلنـــا فـــيمن أكـــره علــى طـــالب إحـــدى امرأتيـــه فطلـــق إحـــديهما ال  وقــال املتـــويل 
 .(5)وأشار  ريه أيًىا إىل خالف فيه ،هذا (4)طالب(3)[ يقع]

 ،وإ  اعــرتف وســـلمها فهــو كمـــا لـــو ســلمها مكرهـــا وقـــد مــر اخلـــالف يف الىـــما 
أخـــذ  (7)طالقـــه بىـــما  الوديعـــة  ـــالف مـــا]لو[ ىيكـــو  فـــد (6)]فعلـــى قـــول الىـــما [

مــال رجــل وقــالوا ال نرتكــك حــا حتلــف ابلطــالب أنــك ال حــه بنــا أحــداً فحلــف  اعح طَــّ القح 
 .(8)وأطلقوه وأخه ام فننه ال  نث ألهنم أكرهوه على نفس احللف

مـذهب : أ  ال يـدفعها لكـن يـدل عليهـا فتؤخـذ بداللتـه فقـد قـال املـاوردي:  الثالثة
تقـــــدًا للمباشـــــرة علـــــى  الشـــــافعي أنـــــه ال يىـــــمن كـــــاحملرم إذا دل علـــــى صـــــيد ال يىـــــمنه

 .(9)يىمن: وقال بعض أصحابنا البصريني: السبب. قال

 
 (.127 6(،وهناية احملتاج)342 6(، وروضة الطالبني)314 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.366 6(، والنجم الوهاج)342 6)(، وروضة الطالبني314 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 يف)األصل(: )  يقع ال يقع(، ويف)ز( )ال يقع   يقع( والسياب يقتىي حذف )  يقع(. (3)
( "فهاهنا إ  حلف ابلطـالب كـاذابً ال يقـع،  745قال يف تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (4)

 عاملاً ابلوديعة فهكرهه على الرد".وإ  اعرتف ابلوديعة كا  مبنزلة ما لو كا  الظا  
( وهـذا يؤيـد حـريج  298قال ابن الرفعة يف املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (5)

اخلالف يف الكفارة على ذلك، ويتجـه أ  يقـال علـى مسـاب قولنـا: ال يقـع الطـالب، وال تلزمـه  
الوديعـة أو سـلمها اذا كـا  ذلـك هـو    الكفارة إذا حلف؛ نظراً للقاعدة املذكورة أنه لـو أخـه يف

املطلــوب منــه، وقلنــا: إنــه اذا ســلمها مكرهــاً ال يكــو  طريقــاً يف الىــما ، أ  ال يىــمن ههنــا  
 أيىاً؛ أل  ذلك أحد األمرين املكره عليهما كاليمني والطالب". 

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 واملثبت من)ز(. األصل،ما بني املعكوفني ساقط من  (7)
 (.366 6(، والنجم الوهاج)309انظر: فتاوى القاضي حسني يف) (8)
 (.376 8انظر: احلاوي الكبري) (9)
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 : ع اجلحود من املالك واملود   (1)/: السبب الثامن للضمان
ال وديعــة لزيـد أو ألحــد عنـدي إمــا ابتـدأ أو يف جــواب سـؤال  ــري املالــك : إذا قـال

جحـدها عنـد طلـب مالكهـا عنها ال يىمن، سـواء كـا  يف حىـور املالـك أو  يبتـه ولـو 
 .(2)ضمنها

ــة[ ــدك وديعــــــــــــ ــة ]أو هــــــــــــــل يل عنــــــــــــ ــدك وديعــــــــــــ ــا يل عنــــــــــــ ــال راــــــــــــ ــو قــــــــــــ  (3)ولــــــــــــ

ــار ــة ال اإلخبـــــــــــــ  (5)]وإ  أنكـــــــــــــــر[ (4)فســـــــــــــــكت   يىـــــــــــــــمن أل  الواجـــــــــــــــب التخليـــــــــــــ
  :فوجها 

 . (6)أنه ال يىمن :أشبههما عند الرافعي

  .(7)املذهب وأنه يىمننه إ: وقال القاضي: و نيهما
ولو قال بعد جحوده كنت  لطت أو نسيت الوديعة   يه عن الىما  يف احلكم 

 .(8)إال أ  يصدقه املالك 
فلـو أقـام بينـة ابإليـداع أو اعـرتف  ،ولو ادعي عليه وديعـة فجحـدها صـحدب بيمينـه 

ــيغة  ــه نظـــر يف صـ ــا بعـــد اجلحـــود أو قبلـ ــا أو تلفهـ ــادعى ردهـ ــه مـــن بعـــد، فـ بـــه املـــدعى عليـ
 

  ب(.91) (1)
(، وهنايـــــــــــة  342 6(، وروضـــــــــــة الطـــــــــــالبني)314-314 7انظـــــــــــر: العزيـــــــــــز شـــــــــــرح الـــــــــــوجيز)  (2)

 (.131 6احملتاج)
 واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني ساقط من األصل،  (3)
(، وروضــة  315 7والعزيــز شــرح الــوجيز)  (،788انظــر: تتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن احلــريب[ يف)  (4)

 (.  342 6الطالبني)
ــرح    (5) ــز شــــــ ــق ملــــــــا يف العزيــــــ ــو املوافــــــ ــياب واملثبــــــــت هــــــ ــيها الســــــ ــا بــــــــني املعكــــــــوفني زايدة يقتىــــــ مــــــ

 (.343 6(، ورضة الطالبني)315 7الوجيز)
ــر: ااملوووووذهبوهــــو    (6) ــز شــــرح الــــوجيز). انظــ ــالبني)315 7لعزيــ ــة الطــ (، وأســــىن  343 6(، وروضــ

 (.144 4(، ومغ  احملتاج)83 3املطالب)
 (.352 10انظر: كفاية النبيه) (7)
 (.131 6وهناية احملتاج)(،  343 6وروضة الطالبني)  (،315 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
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جحــوده، فــن  قــال لــيس لــك عنــدي وديعــة، أو شــيء أو ال يلــزم  تســليم شــيء إليــك، 
قحبــــل قولــــه فيهمــــا قبــــل اجلحــــود وال يقبــــل يف الــــرد بعــــده، وكــــذا يف التلــــف علــــى املــــذهب 

 .(1)اط املطالبة ابلعني دو  البدل كالغاصبإلسق
  يــودع    يقبــل قولــه يف دعــوى الــرد وأمــا يف : (2)فــن  أنكــر أصــل اإليــداع فقــال

  .(3)دعوى التلف فهو كالغاصب فيصدب فيه يف دعوى املطالبة ابلعني دو  بدهلا
ــا  ــه وجهـ ــه حتليـــف املـــدعي علـــى نفـــي الـــرد وعلـــى عـــدم العلـــم ابلتلـــف فيـ : وهـــل لـ

 .(5()4)نعم: أصحهما
 : ففي مساعها وجها  (6)ع بينة مبا ادعاه منهماولو أقام املودي 

 .(10()9)والغزايل (8)ورجحه اإلمام (7)]ال[: أحدمها
، (11)أصـــــحابه نعـــــم، واختـــــاره القفـــــال وبعـــــض علـــــى مـــــا قالـــــه الرافعـــــي: وأظهرمهـــــا

وكـــــذا  ،فعلـــــى هـــــذا إ  أقـــــام بينـــــة علـــــى الـــــرد أو التلـــــف قبـــــل اجلحـــــود ســـــقطت املطالبـــــة
 

ــريب[    (1) ــة]حتقيق: أًـــــن احلـــ ــة اإلابنـــ ــر: تتمـــ ــذيب)790يف)انظـــ ــز شـــــرح  128 5(، التهـــ (، والعزيـــ
 (.342 6(، وروضة الطالبني)315 7الوجيز)

 يف)ز(: )وقال(. (2)
 (.342 6(، وروضة الطالبني)315 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.342 6(، وروضة الطالبني)315 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 يداع مكذب لقوله الثاين، وللشهود.والوجه الثاين: املنع، ألنه إبنكار أصل اإل (5)

 (.315 7انظر: العزيز شرح الوجيز)
 أي من الرد أو التلف. (6)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (7)
 (.396 11انظر: هناية املطلب) (8)
 (.513 4انظر: الوسيط) (9)
 يف)ز(وهو املوافق ملا ال( واألوىل حذفها  )زايدةيف األصل   (10)
( "وأظهرمهـــا: و كـــى عـــن اختيـــار القفـــال، والشـــي/ أيب  315 7قـــال يف العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (11)

علي: أهنا تسمع؛ ألنه رمبا كا   سيا، مث تذكر الوديعة، والرد، وهـذا كمـا لـو ادعـى، وقـال: ال  
 (.343 6بينة يل، مث جاء ببينة، تسمع" وانظر: روضة الطالبني)
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ــقطت املطالبـــــة بعينهـــــا دو   ــى التلـــــف ســـ ــا علـــــى الـــــرد بعـــــده، وإ  أقامهـــــا علـــ إ  أقامهـــ
 .(1)بدهلا

اشــرتيت مبائــة مث قـــال : أنــه إذا قــال (2) وقــد تقــدم يف ألفــا  املراةـــة: قــال الرافعــي
مبائة ومخسني أهنـم فرقـوا بـني أ  يـذكر وجهـا حمـتمال يف الغلـط أو ال و  يتعرضـوا ملثلـه هنـا 

 .وما تقدم هو املشهور ،(3)انتهى .والتسوية بينهما متجهة
أ  مــن ادعــي عليــه وديعـــة ال يســمع جوابــه أنــه ال يلــزم  تســـليمها  وعــن العبــادي

 .(5)فيها التخلية دو  التسليم (4)/إليك أل  الوديعة لب
وبقــــــــــي مــــــــــن أســــــــــباب ضــــــــــما  الوديعــــــــــة أتخــــــــــر التخليــــــــــة بينهــــــــــا وبــــــــــني راــــــــــا 

 .(6)من  ري عذر وال جحد، وسيها
 : فرع 

مهمــــــــــا جــــــــــرى للســـــــــــبب الىــــــــــما  فـــــــــــذاك، كمــــــــــا لــــــــــو تـــــــــــرك اخليانــــــــــة وعـــــــــــاد 
ــهأ بردهــــــــــا  ــا ، وال يــــــــ ــبب االئتمــــــــ ــما ، إال أ  يتحــــــــــدد ســــــــ ــن الىــــــــ ــه مــــــــ ا   يــــــــ ــً أمينــــــــ

ــهأ بردهـــــــــــــــا إىل املالـــــــــــــــك أو وكيلـــــــــــــــه ويف براءتـــــــــــــــه إبحـــــــــــــــداث ، (7)إىل مكاهنـــــــــــــــا ويـــــــــــــ
ــتدما  أب  يقـــــــــــــــول اســـــــــــــــتحفظتكها، أو  (8)[و]أاســـــــــــــــتودعتكها : املالـــــــــــــــك لـــــــــــــــه اســـــــــــــ

 
(، والعزيـــــــز شـــــــرح  499 6(، والبيـــــــا )791]حتقيق: أًـــــــن احلـــــــريب[ يف)انظـــــــر: تتمـــــــة اإلابنـــــــة  (1)

 .(343 6(، وروضة الطالبني)315 7الوجيز)
: هــو عقــد يبــىن الــثمن فيــه علــى مثــن املبيــع األول مــع زايدة، أب  يشــرتي شــيدا مبائــة، مث  املراةــة  (2)

اشــرتيته وربــو درهــم لكــل عشــرة، أو يف كــل عشــرة. انظــر: العزيــز  يقــول لغــريه: بعتــك هــذا مبــا  
 (.528 3وروضة الطالبني)  ،(319 4شرح الوجيز)

 (.315 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
  أ(.92) (4)
 (.100 12(، روضة الطالبني)292 13انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف) (6)
(، وحتفــة  80 3(، وأســىن املطالــب)305 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)125 5انظــر: التهــذيب)  (7)

 (.123 7احملتاج)
 من)ز( ولعله املناسب بدليل أو املتكررة بعدها.ما بني املعكوفني يف األصل)و(، واملثبت  (8)
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ــن ضــــــــــــماهنا،  أذنــــــــــــت لــــــــــــك يف حفظهــــــــــــا، أو اســــــــــــتهمنتك عليهــــــــــــا، أو أبرأتــــــــــــك مــــــــــ
 : وقيل قوال ، وجها 

 .(2()1)أظهرمها أنه يهأ
ابلـهاءة علـى اخلـالف يف اإلبـراء  (4)يف صورة ]التصـريو[  (3)وبىن اإلمام ]اخلالف[

 . (5)ةا   اب لكن جرى سبب وجوبه
احلرز بعد التعدي ففي سقوط الىـما  وجهـا ، ولو أمره بردها إىل :  قال املاوردي
 .(6)اللذا  يف اإلبراء

ولو قال له عند اإليداع أودعتكه فن  خنت مث تركت اخليانة عدت أمينًـا فخـا  مث 
عنـه أنـه  ونقـل يف البسـيط، (7)ال يعـود أمينًـا بـال خـالف ترك اخليانة قال القاضي واملتـويل

 .(8)أشار إىل خالف فيه إذا قصد إنشاء ائتما  بعد اخليانة

 
(، وحتفـة  335 6(، وروضة الطـالبني)305 7(، والعزيز شرح الوجيز)125 5انظر: التهذيب) (1)

 (.124 7احملتاج)
والوجــه الثــاين: ال يــهأ؛ أل  الوديعــة   تعــد إىل املالــك؛ فــال معــىن الســتدما  عــاٍر عــن التســليم.    (2)

 (125 5انظر: التهذيب)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 ، واملثبت من)ز(ني املعكوفني يف األصل )التزويج(ما ب (4)
( " فلـو قـال املالـك: أبرأتـك عـن الىـما ، ففـي زوال الىـما   401 11قال يف هناية املطلـب) (5)

 أم ال؟"وجها  مبنيا  على أ  اإلبراء عما   اب ووجد سبب وجوبه هل يصو 
 أحدمها: يهأ ويزول عنه الىما . (6)

 والوجه الثاين: أنه ال يهأ من الىما  لعلتني: 
 إحدامها: أ  الهاءة ال تصو يف األعيا  وإمنا حتص ابلذمم.
 (.126 7والثانية: أنه إبراء من بدل   اب. انظر: احلاوي الكبري)

(، وتتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن  313احلمــدي[ يف)انظــر: املطلــب العــايل]حتقيق: بكــر بــن ســليم    (7)
 (.718احلريب[ يف)

( " وهــذا ينبغــي أ  نقســـم  1006قــال يف البســيط ]حتقيــق: حامــد بــن مســفر الغامــدي[ يف )  (8)
صــورته. فــن  قــال: فــنذا خنــت فهنــت أميــ  يف تلــك احلالــة، فهــذا يف صــورته متنــاقض، ومعنــاه  

 شرط انتفاء الىما  عن الغاصب واملستعري.
ن  قال إذا تركت اخليانة وعدت اىل احلف  فهنـت أمـني فهـذا أيىـاً يىـاهي ابتـدأ اسـتدما ، إال أنـه  ف

 معلق، فهو ايداع معلق، فال يبعد أ  يكو  عند وقوعه".
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 يف رد العني.: الثاينالنظر 
ع ردهـــــا إذا طلبهـــــا املالـــــك، ولـــــيس عـــــة ابقيـــــة فعلـــــى املـــــودي فـــــنذا كانـــــت العـــــني املودي 

املـــــراد بوجـــــوب الـــــرد مباشـــــرته بنفســـــه، وال بوكيلـــــه، وال حتمـــــل مؤنتـــــه، فنهنـــــا علـــــى راـــــا، 
ــل املــــراد رفــــع اليـــد عنهــــا، والتخليــــة بينهــــا وبينـــه، فــــن  أخــــر ذلـــك بغــــري عــــذر ضــــمنها،  بـ

إ  كـــــا  العـــــذر عســـــر الوصـــــول : قـــــال اإلمـــــام والغـــــزايل ،(2()1)وإ  أخرهـــــا بعـــــذر جـــــاز
ال يتـــــــهتى فتحهـــــــا ذلـــــــك  (3)إىل الوديعـــــــة أب  طلبهـــــــا يف جـــــــنو الليـــــــل وهـــــــي يف خزانـــــــة

ــام  ــا  يف محـــ ــو كـــ ــا لـــ ــه كمـــ ــلحة تفوتـــ ــه ومصـــ ــرراً يلحقـــ ــا  ضـــ ــمن، وإ  كـــ الوقـــــت ال يىـــ
ــة،  ــائز بشـــــرط ســـــالمة العاقبـــ ــه جـــ ــا لكنـــ ــام   يىـــــمن ابلتـــــهخري إىل فرا همـــ أو علـــــى طعـــ

والـــــذي أورده األكثـــــرو  أنـــــه ، (4)فلـــــو تلفـــــت يف تلـــــك احلالـــــة بســـــبب التـــــهخري ضـــــمنها
ويلتحـــــــق امـــــــا مـــــــا إذا كـــــــا  مشـــــــغوال  (6)وهـــــــو الـــــــراجو ، قـــــــال النـــــــووي(5)ال يىـــــــمن

بصـــــــالة أو قىـــــــاء حاجـــــــة أو طهـــــــارة أو مالزمـــــــة  ـــــــرأ يـــــــاف هربـــــــه أو كـــــــا  ةـــــــبس 

 
 )جاز( ساقط من )ز(. (1)
(، وروضــــــة  316 7(، والعزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)496 6(، والبيــــــا )127 5انظــــــر: التهــــــذيب)  (2)

 (.124 7(، وحتفة احملتاج)344 6الطالبني)
: مكـــــا  اخلـــــز ، أي املوضـــــع الـــــذي يـــــز  فيـــــه الشـــــيء، ومجعهـــــا خـــــزائن. انظـــــر: اتج  اخلزانـــــة  (3)

 (.350 6( مادة)خز (، والنجم الوهاج)486 34العروس)
(، وقــال الرافعــي  347 10(، وكفايــة النبيــه)514 4والوســيط)(،  42 7انظــر: هنايــة املطلــب )  (4)

وقولــه: "جــاز، بشــرط ســالمة العاقبــة" لفــ  يكثــر اســتعماله    ("316 7يف العزيــز شــرح الــوجيز)
يف مثــــل هــــذا املقــــام، ولــــيس املــــراد منــــه اشــــرتاط الســــالمة يف نفــــس اجلــــواز؛ حــــا إذا   تســــلم  

عـدمها تتبـني أجـزاء، وحنـن جنـوز لـه التـهخري يف    الوديعة، يتبني عدم اجلواز، وكيـف والسـالمة أو
 احلال، ولكن املراد أ  جنوز له التهخري، ونشرتط عليه التزام خطر الىما ".

عن األصحاب: أنه ال يىـمن يف اجلميـع،    ( "واملنقول347 10قال ابن الرفعة يف كفاية النبيه) (5)
لقاضيا  احلسني وأبو الطيب، وكذلك ابن الصبا  واملـاوردي و ـريهم يف الوكيـل  كما صرح به ا

 إذا أخر الرد اذا العذر".
 (.344 6انظر: روضة الطالبني) (6)
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  .(3)حا ينقطع فيذهب ويسلمها (2)يف موضع آخر فهخر (1)املطر والوديعة  
  (4)أربعة أوجه تقدمت يف الوكالةوهل له التهخري حا يشهد على راا؟ فيه 

 . (5)ال. وصححه املاوردي: أحدها
 . (7)إ  أخذها إبشهاد لزم وإال فال: (6)والثالث
 .(9()8)إ  لزم من اإلشهاد أتخري التسليم لزم وإال فال: ورابعها

وحيــث وجــب كــا  عــذراً، ولــه التــهخري بعــذر اإلشــهاد إذا طلبهــا وكيــل راــا قطعــا؛ 
 .(10)ها منه سواء كا  عدال أو فاسقاىي بي كا  قـي وإ   

عليه بسفه   يصـو الـرد  ري جِ وشرط الرد أ  يكو  املردود عليه أهالً له، فلو كا  حح 
ولو كا   ئما فوضـعها يف  ،وقد ارتفع اإليداع وصار أمانة شرعية فيسلمها إىل وليه  ،إليه

 .(11)يده   يكف ولو تلفت ضمنها
  .فال، نقل عن األصحاب  (12)ولو حجر عليه حجر فلس

 
  ب(.92) (1)
 يف)ز(: )أتخر(. (2)
(، والعزيـــــز شـــــرح  127 5(، والتهـــــذيب)781انظـــــر: تتمـــــة اإلابنـــــة]حتقيق: أًـــــن احلـــــريب[ يف)  (3)

 (.344 6روضة الطالبني)(، و 316 7الوجيز)
 (.453انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: أبو احلسن حممد أكرم[ يف) (4)
 (.179 2(، واملهذب)523 6انظر: احلاوي الكبري) (5)
   يذكره املصنف. يف)ز(: )والثاين(؛ أل  أحد األوجه (6)
 (.523 6واحلاوي الكبري)(،  784انظر: التممة يف) (7)
 (.523 6(، واحلاوي الكبري)784انظر: التممة يف) (8)
 الوجه الثاين   يذكره املصنف، وهو: له أ  ًتنع ح  يشهد ابلقبض. (9)

 (.783تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف)و   (،179 2انظر: املهذب)
 (.371 6الوهاج)(، والنجم  316 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
 (.371 6(، والنجم الوهاج)344 6(، وروضة الطالبني)316 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (11)
(، وروضـــــة  3 5: مـــــن عليـــــه ديـــــو  ال يفـــــي اـــــا مالـــــه. انظـــــر: العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)املفلـــــس  (12)

 (.127 4الطالبني)
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  .(1)ويظهر أ  اإليداع ال يرتفع ويسلم إىل احلاكم
تسـليم ولو أودع مجاعة ماالً وذكـروا أنـه مشـرتك بيـنهم مث طلبهـا بعىـهم   يكـن لـه 

 .(2)الكل إليه وال يسلم حصته بل يرفع األمر إىل احلاكم فيقسمه ويدفع إليه نصيبه
 .(3)وفيه وجه أنه يسلم إليه نصيبه

ولو قال رب الوديعة ردها على وكيلي فال ، لزمه الرد عليه مهما طالبـه، فلـو أخـر 
رد عليـه   مكن من الفن    يت، (4)ضمن؛ لكن له التهخري ل شهاد وإ    يطلبها الوكيل

ألهنــا صــارت أمانــة شــرعية وفيهــا وجهــا   ؛مكــن ففــي ضــماهنا وجهــا (5) يىــمنها وإ 
 : تقدما

 . (6)أنه اب تسليمها عند التمكن وإ    يطلب فلو أخر ضمن: أظهرمها
عـة، وقـد تقـدم أهنمـا جـاراي  فيمـا إذا أوصـى رب الوديعـة أهنـا كـالعني املودي :  والثاين

 .(7)وفيما إذا وجد ضالة وعرف راا ،ومات اا 
عليـــــه مـــــن وكالئـــــي وال تـــــؤخر  ري دِ الوديعـــــة إىل مـــــن قـــــح  دَّ رح : ولـــــو قـــــال: قـــــال اإلمـــــام

علــــــى  ــــــريه ضــــــمن وعصــــــى، ولــــــو    دَّ رييح علــــــى الــــــرد إىل بعىــــــهم وأخــــــر لــــــِ  (8)[ري دي قــــــي ]فـي 
ا علــــى مــــن هــــي دَّ نــــه لــــو قــــال رح أيقــــل وال تــــؤخر ضــــمن ابلتــــهخري، ويف العصــــيا  وجهــــا ، و 

 
(، واملطلب العايل]حتقيق: بكر بـن سـليم  428الكهى]حتقيق: دايرا سياك[ يف)انظر: التعليقة  (1)

 (.371 6(، والنجم الوهاج)323-322احلمدي[ يف )
الــــــــــنجم  و   (،345 6(، وروضــــــــــة الطــــــــــالبني)317-316 7انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)  (2)

 (.371 6الوهاج)
 (.785انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (3)
 (.345 6(، وروضة الطالبني)317 7العزيز شرح الوجيز)  انظر: (4)
 يف النسختني)  يتمكن(، والسياب يقتىي حذف) (.   (5)
 (345 6(، وروضة الطالبني)317 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 انظر: املصادر السابقة. (7)
 ما بني املعكوفني يف ألصل )فقد(، واملثبت من)ز(. (8)
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ال يعصـــــــى، ويف (1)ا علـــــــى  ـــــــريه هـــــــي دَّ رييح ا عليــــــه لِ هـــــــي دَّ رح شــــــدت مـــــــنهم فوجـــــــد واحـــــــدا و  يـي 
 .(2)الىما  وجها 

 : فرع 
لــو أودع لــص مشــهور ابللصوصــية مــاالً عنــد رجــل و لــب علــى ظــن : قــال الــروايين

 ،يلزمـه رده وهـو القيـاس (3)ع برده فهل يـرده  تمـل أ  يقـال ع أنه لغريه وطالبه املودِ املودي 
صـــاحبه، فــنذا   يظهـــر مــع طـــول الزمــا  رده كمـــن  (4)و تمــل أ  يقــال يتوقـــف ويطلــب

و تمــل أ  يكــو  لــه وارث آخــر يــرتبص مــدة ويفحــص فــنذا   يظهــر  ،مــات وتــرك أخــا
 .(5)وارث آخر سلم إليه

 : يشتمل علص مسائل: فصل
ع ابلـرد فـادعى التلـف صـدب بيمينـه إذا أطلـق و  املالـك املـودي   (6)إذا طلب:  األوىل

خفيا كالسرقة واخلطف واحلريق اليسـري يف الليـل وحنـوه، وإ   (7)با[يبني سببا ]أو ذكر سب
 ذكــر ســببا ظــاهرا كــاحلريق والغــارة والنهــب والســيل فــن    يعــرف مــا يدعيــه   يقبــل قولــه

  .(8)وعليه إقامة البينة على وجود السبب مث يصدب بيمينه يف حصول التلف به

 
 األصل)وال(، والسياب يقتىي حذف حرف العطف الواو.يف  (1)
نقــل هــذا القــول الرافعــي والنــوي وابــن الرفعــة و ريمهــا عــن األمــام يف كتابــة "األســاليب" و  أقــف    (2)

(، وكفايــة  345 6(، روضــة الطــالبني)317 7علــى هــذا الكتــاب. انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)
 (.348-347 10النبيه)

  أ(.93) (3)
 : )ويطالب(.يف)ز( (4)
 (.477 6ةر املذهب) (5)
 يف)ز(: )طالب(. (6)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (7)
(، والــنجم  346 6(، وروضــة الطــالبني)318 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)497 6انظــر: البيــا )  (8)

 (.372 6الوهاج)
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ــح بـــذلك علـــى املالـــك  وهـــل تســـمع دعـــواه الســـبب  في رِ ليحلفـــه فيـــه وجهـــا ، وإ  عـ
الــذي ادعــاه ابملشــاهدة أو ابالستفاضــة فــن  عــرف عمومــه قبــل قولــه مــن  ــري ًــني وإ    

 .(1)يعرف واحتمل أنه   يصب الوديعة قبل قوله بيمينه
أم  بي رح يكتفو  إبمكـا  صـدقه قــي  ولو ظهرت معه خمايل كذبه، فاملراوزة: قال اإلمام

عـدم القبـول، وطريقـة العـراقيني إ طـة القبـول بتيسـري إقامـة  ، وطريق صـاحب التقريـبدي عح بـي 
 . (2)لكن مهخذمها خمتلف البينة ابملدعي وهي قريبة من طريقة صاحب التقريب

ولـيس عليـه إال ًـني  ،ولو أطلق دعوى التلف فطالبـه املالـك ببيـا  السـبب   يلزمـه
ومــــا نكـــل عــــن اليمــــني علــــى التلـــف حلــــف املالــــك علـــى نفــــي العلــــم بــــه  ،علـــى التلــــف

 .(5)على البت (4)وفيه وجه أنه ] لف[، (3)واستحق
 .(6)موت احليوا  والغصب من األسباب الظاهرة وجعل املتويل

وعلــــــــــــــــى  ،إال ببينــــــــــــــــة (8)العــــــــــــــــراقيني ال يقبــــــــــــــــل ]قولــــــــــــــــه[ (7)فعلــــــــــــــــى طريقــــــــــــــــة
 .يقبل قوله بيمينه طريقة املراوزة
 .(10)وهو األقرب : قال الرافعي (9)أحلق الغصب ابلسرقة والبغوي
إذا ادعــــــــى أنــــــــه رد الوديعــــــــة، فــــــــن  ادعــــــــاه علــــــــى مــــــــن ائتمنــــــــه وهـــــــــو : الثانيوووووووووة
فــــــــــن  مــــــــــات قبــــــــــل أ   لــــــــــف حلــــــــــف وارثــــــــــه وســــــــــقطت  ،بيمينــــــــــه بي دِّ املالــــــــــك صــــــــــح 

 
 (.372 6(، والنجم الوهاج)346 6الطالبني)(، وروضة 318 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.405 11انظر: هناية املطلب) (2)
 (.143 4(، ومغ  احملتاج)346 6(، وروضة الطالبني)318 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 ما بني املعكوفني بياض يف األصل مبقدار كلمة والكالم متصل يف)ز(. (4)
 ( مادة)بـيتَّه(.35 1)أي على اجلزم. انظر: املصباح املنري (5)
 (.750انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (6)
 يف)ز(: )طريق(. (7)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (8)
 (.126 5انظر: التهذيب) (9)
 (.318 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
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 .(1)املطالبة وإ  ادعاه على من    منه   يصدب و تاج إىل البينة
 : وذلك يف صور

فن  تلفت يف يـده  ،ع الرد على ورثته على الفورإذا مات املالك، وعلى املودي :  منها
احلــاكم وقيــده  (2)فــن    اــدهم دفعهـا إىل  ،بعـد مكنــه مــن ردهـا ضــمنها علــى الصـحيو

ــال ــا وقـ ــوا اـ ــا إذا   يعلمـ ــهم مبـ ــد: بعىـ ــوا   لـــب إال بعـ ــك  إ  علمـ ــو  املالـ ــبهم، وجنـ طلـ
واحلجر عليه ابلسفه كموته فيجب الـرد علـى وليـه، فلـو طالبـه الـوارث بردهـا فقـال رددهـا 

 فن  نكل حلف الوارث على ،(3)على املالك أو تلفت يف يدي يف حياته، صدب بيمينه
 .(4)فن  قال رددها عليك فهنكر فالقول قول الوارث  ،العلم بهنفي 

وإ  قال تلفت قبل أ  أمكن من الرد ففي املصدب منهما وجها ، وأفـا القاضـي 
 .(6) ينبغي أ  يكو  األصو وقال النووي، (5)عبتصديق املودي 
ــات املــــــودي : ومنهوووووووا ــدم أ  إذا مــــ ــد تقــــ ــد وارثــــــه ع فقــــ ــع وصــــــار يف يــــ اإليــــــداع ارتفــــ

ــا علــــــى مالكهــــــا يف احلــــــال  (7)فلــــــو تلفــــــت يف يــــــده ]بعــــــد[ ،أمانــــــة شــــــرعية اــــــب ردهــــ
ــمنها يف األصـــــو ــه ضـــ ــه بـــ ــو (8) مكنـــ ــاكم ولـــ ــلمها إىل احلـــ ــا ســـ ــا  املالـــــك  ائبـــ ــن  كـــ ، فـــ

ــال ردهـــــا عليـــــك مـــــورثي أو تلفـــــت يف يـــــده ــه املالـــــك بردهـــــا فقـــ ال : قـــــال املتـــــويل ،طالبـــ

 
(، والــــــــــنجم  346 6(، وروضــــــــــة الطــــــــــالبني)319-318 7الــــــــــوجيز)انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح    (1)

 (.371 6الوهاج)
  ب(93) (2)
 (347-346 6(، وروضة الطالبني)319 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (347 6(، وروضة الطالبني)319 7(، والعزيز شرح الوجيز)127 5انظر: التهذيب) (4)
 (309انظر: فتاوى القاضي حسني يف) (5)
 (347 6انظر: روضة الطالبني) (6)
مــا بــني املعكــوفني يف النســختني)قبل( ولعــل الصــحيو مــا أثبتــه وهــو املوافــق ملــا يف العزيــز شــرح    (7)

 (347 6(، وروضة الطالبني)319 7الوجيز)
 (347 6(، وروضة الطالبني)319 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
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 .(3)وهو الوجه قال الرافعي، (2)يصدب بيمينه: وقال البغوي، (1)يصدب بيمينه
وفيــه وجــه أ  املصــدب ،(6)املالــك  (5)]فاملصــدب[ (4)ولــو قــال رددهــا عليــك فــهنكر

ع علـى وارث املالـك وقـد تقـدم يف الوكالـة ذكـر االطـراد فيمـا إذا ادعـاه املـودي وحقـه    الوارث 
 .(7)وجه مطرد يف قبول مجيع األمناء يف الرد

وجـزم القاضـي ، (8)ولـو قـال تلفـت يف يـدي قبـل الـتمكن فعلـى الـوجهني املتقـدمني
  .(9)أب  املصدب الوارث 
 .(10)ع واحلجر عليه ابلسفه كموتهوجنو  املودي 

ع الــــــــرد علــــــــى  ــــــــري املالــــــــك إبذنــــــــه فاملالــــــــك إمــــــــا أ  لــــــــو ادعــــــــى املــــــــودي : هوووووووواومن
 ينكر اإلذ ، أو يقر به وينكر الرد، أو يقر اما.

 : احلالـــة األوىل
ح
مقـــرا  دح رتيِ سْـــ أ  ينكـــر اإلذ  فيصـــدب بيمينـــه فـــنذا حلـــف فـــن  كـــا  امل

   ،ابلقبض والوديعة ابقية ردت على املالك 
ح
ع فنذا قـدم املودي  مح رِّ غي فاملالك يـح  درتيِ سْ فن   اب امل

وإ  كانــت اتلفــة  ــرم املالــك مــن شــاء منهمــا  ،أخــذها وردهــا إليــه واســرتد مــا كــا  أعطــاه
 .(11)وليس ملن  رم منهما الرجوع على اآلخر

 
 (.798-977انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف (1)
 (.127 5انظر: التهذيب) (2)
ــوجيز)  (3) ــرح الـ ــز شـ ــال يف العزيـ ــدم    ( "319 7قـ ــل عـ ــه؛ أل  األصـ ــو الوجـ ــه، وهـ ــدب بيمينـ ــه يصـ أنـ

 حصوهلا يف يده".
 يف)ز(: )فهنكره(. (4)
 ما بني املعكوفني يف األصل)الصادب(، واملثبت من )ز(. (5)
 (.347 6الطالبني)(، وروضة 319 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 .452انظر: اجلواهر البحرية ]حتقيق: أبو احلسن أكرم[ يف( 7)
 (.347 6(، وروضة الطالبني)319 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 (.309انظر: فتاوى القاضي حسني يف) (9)
 (.379 8انظر: احلاوي الكبري) (10)
-319 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)499-498 6والبيــا )(،  372 8انظــر: احلــاوي الكبــري)  (11)

 (.348 6(، وروضة الطالبني)320
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 .(1)خذ على الدافعوفيه وجه أنه إذا رجع على اآلخذ يرجع اآل 
فــن  زعمــا أنــه أخــذه ابإلذ  بســبب  ،هــذا كلــه إذا زعمــا أ  القــابض وكيــل املالــك 
ا علــى كـل منهمــا فـن  رجــع علـى الــدافع رجـع الــدافع  ،آخـر كقــرض أو عاريـة فريجــع أيىـً

 .(3)  يرجع ]به على الدافع (2)/على اآلخذ وإ  رجع على اآلخذ
قىــاء دينــك، فــن  كــا  املالــك مقــراً ابلــدين وحلولــه وإ  قــال أعطيتهــا إبذنــك يف 

، وا  كــا  منكــراً للــدين وحلولــه رجــع (4)والوديعــة مــن جنســه   يرجــع علــى واحــد منهمــا
على أيهما شاء، فن  رجع به على الدافع نظـر، فـن  صـدب الـدافع اآلخـذ علـى الـدين   

ــع، وإ  ]رجـــــع[ ــدقه رجـــ ــرم، وإ    يصـــ ــه ابلغـــ ــه علـــــى  (5)يرجـــــع عليـــ ــع بـــ ــذ   يرجـــ اآلخـــ
وإ  قال أذنـت يل يف دفعهـا  به على الدافع، سواء صدقه على إذنه أو كذبه،  (6)اآلخذ[
 .(7)رجع على أيهما شاء، وال رجوع ألحدمها على اآلخر إليه هبة

وقـال املـاوردي ال  .عمنكرا صـدب بيمينـه ويـتص الغـرأ ابملـودي   (8)وإ  كا  القابض
 .(9)ًني عليه

فالقول قـول  ،أ  يعرتف ابإلذ  وينكر الدفع إىل املهذو  يف الدفع إليه:  (10)الثانية
 . (12)وادعى اإلمام االتفاب عليه،(11)املالك يف أصو الوجهني

 
 (.  373 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
  أ(.94) (2)
 (.373-372 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
 (.793انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (4)
 النسختني)يرجع( والسياب يقتىي ما أثبته.ما بني املعكوفني يف  (5)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 (.  372 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
 )منه( زايدة يف)ز(. (8)
 (.373 8) الكبري  انظر: احلاوي (9)
 أي احلالة الثانية (10)
(، وروضـة  320 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)796يف)انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًـن احلـريب[   (11)

 (.348 6الطالبني)
 (.409 11انظر: هناية املطلب) (12)
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وال  ،عأ  القــــــول قــــــول املــــــودي  (2)وابــــــن الصــــــبا  (1)وبــــــه قــــــال القاضــــــي: و نيهمــــــا
ــي فــــرب علــــى الــــوجهني بــــني أ  يح  ــل املــــودي دِّ صــ ــده ب الوكيــ ــا يف يــ ع يف القــــبض ويــــدعي تلفهــ

ع ال يقبـــــــل علـــــــى الوكيـــــــل وال خـــــــالف يف أ  قـــــــول املـــــــودي  ،(3)]القبض[وبـــــــني أ  ينكـــــــر
 .(5)ابلنسبة إىل إلزامه ابلوديعة (4)إذا أنكر

ــري بــــــــــرتك لكـــــــــن نســـــــــب املـــــــــودي أ  يقـــــــــر ابإلذ  والـــــــــرد : (6)الثالثـــــــــة ع إىل التقصـــــــ
ــا  الـــــرد  ــن  أنكـــــر القـــــبض؛ فـــــن  كـــ ــن  كـــــا  اآلخـــــذ وكـــــيال فـــ اإلشـــــهاد علـــــى اآلخـــــذ فـــ

 .(7)ع على املذهبةىور املالك   يىمن املودي 
وإ  كـــــــا  يف  يبتـــــــه ففـــــــي ضـــــــمانه وجهـــــــا  مشـــــــهورا  ينبنيـــــــا  علـــــــى اخلـــــــالف 

ــه[فـــــن   ،املتقـــــدم يف الوكالـــــة يف وجـــــوب اإلشـــــهاد يف اإليـــــداع  (8)أوجبنـــــاه ضـــــمن ]برتكـــ
 . (9)وإال فال

  :ويف اإليداع وجها  آخرا  يظهر جميدهما هنا
 .(10)أ  اإلشهاد إ  تيسر ضمن برتكه وإال فال: أحدمها

 
 (.335انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (1)
 (.1033انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف) (2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 يف)ز(: )أنكره(. (4)
 (.320 7العزيز شرح الوجيز) (5)
 أي احلالة الثالثة (6)
(،  348 6(، وروضـة الطــالبني)320 7(، والعزيــز شـرح الــوجيز)372 8الكبـري)  انظـر: احلــاوي  (7)

 (.86 3وأسىن املطالب)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (8)
 (.453البحرية]حتقيق: أبو احلسن حممد أكرم[ يف)انظر: اجلواهر   (9)
 (.41 7انظر: هناية املطلب) (10)
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أ  املالــــــــــــك إ  كــــــــــــا  قــــــــــــد أشــــــــــــهد علــــــــــــى اإليــــــــــــداع وجــــــــــــب وإال : و نيهمــــــــــــا
 .(4)نفيه (3)وعند الغزايل، (2)الىما  واألصو عند البغوي (1)فال

ــه بعــــــد زوال ــا إذا رد الوصــــــي املــــــال علــــــى املوصــــــى عليــــ  (5)واــــــري اخلــــــالف فيمــــ
 .(6)حجره

ــى املالــــك أو تلــــف  ــه رد علــ ــادعى أنــ ــل فــ ــدفع إىل الوكيــ ــم علــــى الــ ــوا كلهــ ــو اتفقــ ولــ
ا، فــن   عْ دِ وْ أي : قــال (8)فــن    يعينــه بــل ،هــذا كلــه إذا عــني املالــك الوكيــل ،(7)بدِّ صــح  أمينــً

 .(10)األمني التلف صدب وإ  ادعاه على املالك   يصدب (9)ادعى

 
 (.344 6(، وروضة الطالبني)316 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.128 5انظر: التهذيب) (2)
 يف)ز(: )البغوي(. (3)
( "وإ  اعرتف ابلتسـليم ولكـن نسـب املـودع إىل التقصـري بـرتك  516-515 4قال يف الوسيط) (4)

 اإلشهاد أو أنكر وكيله فهل يتىمن اذا التقصري فيه وجها :  
 أحدمها: نعم كما إذا وكله بقىاء دين فلم يشهد.

ا  يســتجيز اخليانــة  والثــاين: ال؛ أل  الوديعــة عادهــا اإلخفــاء وال ينفــع اإلشــهاد مــع الوكيــل فننــه إ  كــ
ــع   ــه مـ ــة لـ ــه ال حيلـ ــدين فننـ ــتحق الـ ــه  ـــالف مسـ ــدقا بيمينـ ــو  مصـ ــرد ويكـ فيـــدعي التلـــف أو الـ

 اإلشهاد"
مــــن    ( " واألظهــــر337قــــال ابــــن الرفعــــة يف املطلــــب العــــايل]حتقيق: بكــــر بــــن ســــليم احلمــــدي[ يف)

 الوجهني من الكتاب ههنا عدم الىما ".
 ساقط من )ز(  )زوال( (5)
اذا ادعــى الوصــي دفــع املــال اىل اليتــيم بعــد البلــو    يقبــل علــى الصــحيو، وهــذا هــو املــذهب.    (6)

 (.345 4(، وروضة الطالبني)268 5انظر: العزيز شرح الوجيز)
 يف)ز(: )تلف عنده طرب(. (7)
 يف)ز(: )أب (. (8)
 )ز(: )أمينا فادعى(. يف (9)
 (.86 3(، وأسىن املطالب)348 6(، وروضة الطالبني)320 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
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ــلم ــبض يسـ ــه يف القـ ــهذو  لـ ــا  املـ ــه إذا كـ ــذا كلـ ــا   (1)وهـ ــا إ  كـ ــة أمـ ــة احملىـ ابألمانـ
 .مقرتضا أو مستعريا ضمن الدافع برتك اإلشهاد

وإ  كــــا  رب ديــــن علــــى صــــاحبها فــــن  كــــا  لــــه بــــه شــــهادة ضــــمن الــــدافع بــــرتك 
 وإال فوجها .  (2)اإلشهاد

 .(3)با فن  قلنا يقتىي ثوااب ضمن برتكه وإال فالهِ وإ  كا  متَّ 
، (5)ع إ  كا  قـد أودعهـافاملودي  (4)/عهمودي   عع مودِ وإ  كا  اآلخذ صاحبها واملودي 
علـى  (6)فع[الـد]وقبـول قـول الـدافع إذا   يشـهد عنـد  من  ري عذر وال أمر فهو ضامن،

بغــري أمــره لكــن بعــذر ســفر وحنــوه   يقبــل قــول الــدافع يف الــرد  وإ  كــا  أودعهــا، وجهــني
ع   يىــمن املالــك إ  املــودي علــى املالــك، وإ  كــا  أودعهــا أبمــره؛ لكــن   يعــني لــه هــذا 
وإ  كـا  املالـك قـد عينـه  ،مـرصدب املالك على الدفع وقـول املالـك  ـري مقبـول علـى اآل

 ،ضـامن (7)ل يداع قحِبلي قولـه يف الـرد علـى املالـك إ  صـدقه املالـك يف الـدفع وإال فـاآلمر
  .(9)قاله املاوردي (8)وقوله يف الدفع إىل األول  ري ]مقبول[

ع أشــهدت ومــات الشــهود فــن  قلنــا اــب اإلشــهاد فاختلفــا يف وجــوده فقــال املــودي 
ونســـب القاضـــي  (10)وأنكـــره املالـــك فاملصـــدب املالـــك علـــى الصـــحيو وجـــزم بـــه الرافعـــي

 .(11)مقابله إىل األكثرين

 
 يف)ز(: )سلم(. (1)
 (.346-345 6انظر: روضة الطالبني) (2)
 (.374 8الكبري)  انظر: احلاوي (3)
  ب(.94) (4)
 يف )ز(: )إ  كانت أودعها(. (5)
 املعكوفني يف األصل)الدافع(.ما بني   (6)
 يف)ز(: )وإال اآلمر(. (7)
 ما بني املعكوفني يف األصل)مقبوض(، واملثبت من)ز(. (8)
 (.375-374 8الكبري)  انظر: احلاوي (9)
(، وروضـــــــــــــة  181 5أل  األصــــــــــــل عـــــــــــــدم اإلشــــــــــــهاد. انظـــــــــــــر: العزيــــــــــــز شـــــــــــــرح الــــــــــــوجيز)  (10)

 (.272 4الطالبني)
 (.342كر بن سليم احلمدي[ يف)انظر: املطلب العايل]حتقيق: ب (11)
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ــودي : ومنهووووووووووووا ــفراً  عح إذا أراد املـــــــــ ا فـــــــــــادعى األمـــــــــــني التلـــــــــــف  ســـــــــ ــً فهودعهـــــــــــا أمينـــــــــ
فـــــــــــن  ادعــــــــــى علـــــــــــى  (1)نــــــــــه[فـــــــــــن  كــــــــــا  املالـــــــــــك ]عيَّ  ؛ب، وإ  ادعـــــــــــى الــــــــــردصــــــــــدِّ 

ــه انعكــــــــــــــس احلكــــــــــــــم،   ،بب أو علــــــــــــــى املالــــــــــــــك صــــــــــــــدِّ األول   يصــــــــــــــدَّ  وإ    يعينــــــــــــ
  .(4)والغزايل (3)واملتويل (2)كذا قاله القاضي

، (5)وهــو يقتىــي أنــه إذا عــاد مــن ســفره كــا  لــه اســرتدادها، وبــه أجــاب العبــادي
انبـىن ع إنـه إ  ادعـاه علـى املـودي : واإلمام أطلق القول أنه إذا ادعـى الـرد علـى املالـك وقـال

 إذا جوز  له اإليداع ففعل مث عاد هل له االسرتداد؟  (6)على أصل وهو أ 
ــاهر وهــــــــــو يشـــــــــبه تــــــــــردد األصـــــــــحاب  يف أ  وكيــــــــــل الوكيــــــــــل  فيـــــــــه احتمــــــــــال ظـــــــ

ــه وكيـــــل املالـــــك  (7)وكيـــــل ــا إنـــ ــن  قلنـــ ــل املوكـــــل، فـــ ــه، أو وكيـــ ــه وخيانتـــ ــزل بعزلـــ حـــــا ينعـــ
وحكـــــــى ، (9)يف الـــــــرد علـــــــى املالـــــــك  (8)بدَّ صـــــــي ع مـــــــن البـــــــني؛ ولكنـــــــه ال يح املـــــــودي  جي رّ خـــــــح 

، (10)ع هـــــــل لـــــــه الـــــــدعوى ابلوديعـــــــة واســـــــرتدادها مـــــــن الغاصـــــــب؟خالفـــــــا يف أ  املـــــــودي 
 

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
ــبته للو  أقــــــــف علــــــــى    كــــــــذا يف األصــــــــل  (2) ــادر،  نســــــ ــه مــــــــن املصــــــ ــا اطلعــــــــت عليــــــ قاضــــــــي فيمــــــ

 (320 7انظر: العزيز شرح الوجيز) والرافعي نسبه اىل املتويل والغزايل.ويف)ز(،)الرافعي(، 
 انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[. (3)
 (.516 4انظر: الوسيط) (4)
 (.320 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 يف)ز(: )أنه(. (6)
 ساقط من )ز(.  )وكيل( (7)
 يف)ز(: )يصدقه(. (8)
ــة املطلـــب)  (9) ــر: هنايـ ــة يف  407 11انظـ ــن الرفعـ ــال ابـ ــليم  (، قـ ــن سـ ــر بـ ــايل]حتقيق: بكـ املطلـــب العـ

( "أي: وال يف دعــوى الــرد علــى املــوديع؛ ألنــه صــار أجنبيــاً، وإ  قلنــا: إنــه  345احلمــدي[ يف)
وكيل عن الوكيل فيسو  له الرد على املوديع، ويقبل قوله فيه؛ ألنـه وكيلـه، وهـذا مـا تقتىـيه قـوة  

 كالم اإلمام، وإ    يصرح به".
( "فيــه اخــتالف بــني األصــحاب: مــنهم مــن جــوز لــه ذلــك؛  408 11ب)قــال يف هنايــة املطلــ  (10)

مــن جهــة أنــه مســتحفيٌ  يف الوديعــة ابســتحفا  املالــك، مــهمور ابلــذب عــن الوديعــة، ومــن مــام  
الـذب عنهـا اسـرتدادحها مـن  اصـبها، فاإليـداع املسـلِّط علـى احلفـ  يحسـّلط علـى االســرتداد ورد  

 العني إىل احلف ".
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لي خمتصـــــا بـــــه يف احلفـــــ  كزوجـــــه وولـــــده فهعيـــــد يف بعـــــض األوقـــــات  ويـــــالف مـــــا لـــــو ويكـــــَّ
 .(1)فنهنم أعوا 
 :  (2)]فروع[

إذا كا  يف يد رجل مال كثوب فحىر اثنـا  وادعـى كـل منهمـا أنـه أودعـه :  األول
 : (3)إايه فجوابه يقع على ستة أوجه

أنـــه ال يلزمـــه  (5)يكـــذاما ويقــول املـــال يل فيحلــف لكـــل منهمــا (4)]أ [: أحووودها
 . (6)تسليمه إليه

مح فْ وكــالم املــاوردي يـح  أنــه لــه ويــهأ  (7)] لــف[: االكتفــاء هلمــا بيمــني واحــدة فقــال هــِ
 . (8)من مطالبتهما

 (9)[ا ونكـل عـن اليمـني لرخـر   ]يـففن  أقام أحـدمها بينـة، أو حلـف ألحـدمه
 . (10)احلكم

نـيتـيهكل منهما بينة أنه لـه  (11)ولو أقام  تعارضـتا فـن  قلنـا ابلتسـاقط فكمـا لـو  وعيـْ

 
 (.408 11ملطلب)انظر: هناية ا (1)
 ما بني املعكوفني بياض يف األصل، واملثبت من)ز(. (2)
 (.381 8الكبري)  انظر: احلاوي (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)إذ (، واملثبت من)ز(. (4)
 زادت يف)ز( هنا: )على(. (5)
ــة اإلابنــــــة]حتقيق: أًــــــن احلــــــريب[ يف)  (6) ــز شــــــرح  500 6(، والبيــــــا  )800انظــــــر: تتمــــ (، والعزيــــ

 (.349 6(، وروضة الطالبني)321 7الوجيز)
 ما بني املعكوفني يف األصل)حلف(، واملثبت من)ز(. (7)
 (.381 8الكبري)  انظر: احلاوي (8)
ما بني املعكوفني يف األصل) لف( ويف )ز(: )اب( وما أثبته من املطلـب العـايل]حتقيق: بكـر   (9)

 (.350بن سليم احلمدي[ يف)
 (.350 6(، وروضة الطالبني)322 7انظر: العزيز شرح الوجيز)فننه يقىى له.  (10)
  أ(.95) (11)
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وإ  نكـل عـن اليمـني ، (1)  يقم بينة وإ  قلنا ابالستعمال والقسمة جعل بينهما نصـفني
 .(2)ردت عليهما فن  سبق أحدمها ابلدعوى بدأ إبحالفه

 : (3)فيه وجها وإ  ادعيا مًعا فهل يقرع بينهما أو يبدأ القاضي مبن يراه؟ 
 وإ  حلفا مًعا نزعت من يده.  ،فن  حلف أحدمها دو  اآلخر قىى له به 

 .(4)وهل يقسم بينهما أو يوقف حا يصطلحا؟ فيه وجها 
وهــل لرخــر حتليفــه؟ فيــه قــوال  ، (5)أهنــا ألحــدمها بعينــه فيســلم لــه ري قِّــ أ  يـح : الثوواين

فــن  قلنــا  لــف فــن  نكــل عنهــا ردت علــى  (6)القوليــةمبنيــا  علــى قــويل الغــرم ابحليلولــة 
 : املكذب، وإ  نكل استقرت للمصدب، وإ  حلف فثالثة أوجه

 . (7)يقسم بينهما: أحدها
 . (9)يصطلحا (8)أنه ينزع من صاحب اليد ويوقف بينهما حا: والثاين

 
 (.104 19انظر: هناية املطلب) (1)
 (.381 8الكبري)  انظر: احلاوي (2)
 أحدمها: يقدم ابلقرعة من قرع منهما. (3)

(، وروضــــــة  323 7وأصـــــحهما: يقــــــدم ابجتهــــــاده مــــــن رأى منهمــــــا. انظــــــر: العزيــــــز شــــــرح الــــــوجيز)
 (.350 6الطالبني)

 أحدمها: يوقف حا يصطلحا. (4)
(، وروضـــــــــــة  322 7وأظهرمهـــــــــــا: يقســـــــــــم؛ ألنـــــــــــه يف أيـــــــــــديهما. انظـــــــــــر: العزيـــــــــــز شـــــــــــرح الـــــــــــوجيز)

 (.350 6الطالبني)
 (.349 6(، وروضة الطالبني)321 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 فيمن أقر لرجل بشيء، مث أقر به آلخر، هل يغرمه للثاين أم ال؟ (6)

 قلنا: ال يغرم    لف للثاين؛ ألنه لو أقر له..   يغرم له شيدا.فن  
 وإ  قلنا: يلزمه الغرم لزمه أ   لف هاهنا للثاين؛ جلواز أ  ينكل عن اليمني، فيقر له، فيغرم.

 (.500 6(، والبيا )471انظر: التعليقة الكهى]حتقيق: دايرا سياك[ يف)
 .(500 6ا )(، والبي382 8الكبري)  انظر: احلاوي (7)
 يف)ز(: )على(. (8)
 (.500 6(، والبيا )382 8انظر: احلاوي الكبري) (9)
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ــدنيجي: والثالــــث ــال البنــ ــه، قــ ــر قيمتــ ــرم لرخــ ــه لــــألول ويغــ ــبا  أنــ ــن الصــ ــو  وابــ وهــ
 .(1)املذهب

  (2)واخلالف ملتفت على أ  اليمني بعد النكول كاإلقرار ]أو البينة: قال الرافعي
 الفـــــه فنهنمـــــا ذكـــــرا أ  األوجـــــه مفّرعـــــة علـــــى أهنـــــا   (3)مســـــليو  وكـــــالم البنـــــدنيجي

 .(6)ال يفّرِعو  على أهنا كالبينة   األصحاب إ: وقال البندنيجي ،(5()4)كاإلقرار[
كالبينــــــة لــــــزم أ  يبطــــــل إقــــــراره األول و كــــــم ابلثــــــاين إذا قلنــــــا إهنــــــا  : وقــــــال ســــــليم

 .(7)للثاين
ولة القولية ال توجب  رما انبـىن علـى أ  ل إ  قلنا احلي  :وقال القاضي واتبعه البغوي

فن  نكل حلف املدعي  ،أو كالبينة فيحلف ويهأ ،اليمني بعد النكول كاإلقرار فال  لف
 .(8)وأخذ القيمة وال ينتزع العني من األول

 
ــر املبطــــــــي[ يف)  (1) ــامل]حتقيق: عمــــــ ــر: الشــــــ ــا )1043انظــــــ ــز شــــــــرح  501 6(، والبيــــــ (، والعزيــــــ

 (.349 6(، وروضة الطالبني)321 7الوجيز)
 (.321 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
بـــن ســـليم الفقيـــه أبـــو الفـــتو الـــرازي األديـــب املفســـر، اشـــتغل قبـــل الفقـــه    ســـليم بـــن أيـــوبهـــو:    (3)

ابلتفســـري واحلـــديث واللغـــة مث ســـافر إىل بغـــداد فتفقـــه اـــا علـــى الشـــي/ أيب حامـــد حـــا بـــرع يف  
ــنة ســـبع وأربعــــني   ــا، تـــويف يف سـ ــانيفه اجملــــرد، والفـــروع، و ريمهـ ــا، ومـــن تصـ ــار إمامـ ــذهب وصـ املـ

(، وطبقـات الشـافعية البـن شـهبه  388 4الشـافعية الكـهى) وأربعمائة للهجرة. انظـر: طبقـات
 (.225يف)

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (4)
 (.354انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (5)
 (.354انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (6)
 (.354ق: بكر بن سليم احلمدي[ يف)انظر: املطلب العايل]حتقي (7)
 (.  129 5( التهذيب)353انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (8)
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 .(2)وجها رابًعا أهنا ترتك يف يده إىل أ  يظهر مالكها (1)اهلرويوحكى 
يقتىــي أ  الوجــه األول مفــرَّع علــى أ  اليمــني كــاإلقرار؛ لكنــه  (3)وكــالم املــاوردي

جعل اإلقرار املتهخر كاإلقرار املقار  لألول، وهو قول أيب إسـحاب فيمـا إذا تـداعى اثنـا  
ــؤثر يف األول،  ــاين ال يـ ــرار الثـ ــذهب أ  اإلقـ ــر، واملـ ــدمها مث لرخـ ــهقرت ألحـ ــرأة فـ ــاح امـ نكـ

 .(4)يقتىي أنه مفرَّع على القول أبنه كالبينة وكالم اهلروي
ــل منهمـــــــــــــــا  (5)هـــــــــــــــو لكمــــــــــــــا، فيســـــــــــــــلم: أ  يقــــــــــــــول: الوجــــــــــــــه الثالـــــــــــــــث لكــــــــــــ

نصـــــــــفه، ويصـــــــــري مـــــــــاالً يف يـــــــــد شـــــــــخص يتداعيانـــــــــه، فـــــــــن  حلـــــــــف أحـــــــــدمها ونكـــــــــل 
ع، وإ  نكـــــــــــال أو قىـــــــــــى للحـــــــــــالف، وال خصـــــــــــومة للناكـــــــــــل مـــــــــــع املـــــــــــودي  (6)اآلخـــــــــــر

ــا وحح  ــا جعــــــــــــل بينهمــــــــــ ــْ حلفــــــــــ ــا يف النصــــــــــــفكــــــــــــل م ح كــــــــــ ــودي  (7)/منهمــــــــــ ــع املــــــــــ   (8)عمــــــــــ

 
هــو: حممــد بــن أيب أمحــد بــن أيب يوســف القاضــي أبــو ســعد اهلــروي تلميــذ أيب عاصــم العبــادي،    (1)

ألئمـــة  وشـــارح أدب القىـــاء، وهـــو املســـمى ابإلشـــراف علـــى  ـــوامض احلكومـــات، كـــا  أحـــد ا
وهــو يف حــدود اخلمســمائة إمــا قبلهــا بيســري وهــو األقــرب، وإمــا بعــدها بيســري. انظــر: طبقــات  

 (.291(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبه يف)365 5الشافعية الكهى)
ــليم  269انظـــر: اإلشـــراف]حتقيق: أمحـــد الرفـــاعي[ يف)  (2) (، واملطلـــب العـــايل]حتقيق: بكـــر بـــن سـ

 (.357-356يف)احلمدي[  
( "فـــــنذا قلنـــــا: ال ًـــــني عليـــــه أو عليـــــه اليمـــــني فحلـــــف فهـــــي  382 8قـــــال يف احلـــــاوي الكبـــــري)  (3)

للمصــدب منهمــا، فــن  اســتهنف املكــذب الــدعوى علــى املصــدب مسعــت منــه، وإ  قلنــا: عليــه  
اليمــني فنكــل عنهــا ردت علــى املكــذب، فــن  نكــل عنهــا اســتقرت الوديعــة مــع املصــدب، وإ   

 ثة أوجه".حلف ففيها ثال
(، واملطلــــب العــــايل]حتقيق: بكــــر بــــن ســــليم احلمــــدي[  139-134 12انظـــر: هنايــــة املطلــــب)  (4)

 (  356يف)
 يف)ز(: )فمسلم(. (5)
 يف)ز(: )أحدمها(. (6)
  ب(.95) (7)
 ساقط يف )ز(: )مع املودع(. (8)
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 .(1)كاحلكم يف الكل يف  ري املقر له كما مر
أ  يقــول هــو وديعــة وال أدري أهــو لكمــا أو ألحــدكما أو لغريكمــا، : الوجــه الرابــع

عليــــه العلــــم، حلــــف علــــى نفيــــه وبقــــي يف يــــده إىل أ  تقــــوم بينــــة، ولــــيس  (2)فــــن  ادعيــــا
 .(3)ألحدمها حتليف اآلخر جزم به الرافعي

يف يـده، وإ  حلـف  ري قِّـ حتـالف املـدعيا ، فـن  نكـال أح  (4)في لـي إذا حي : وقال املاوردي
 : وإ  حلفا مًعا فوجها ، بكفيل وجها  (5)أحدمها دفع إليه، ويف مطالبة ]احلاكم[

يوقـف : يقسم بينهما ويف أخـذ الكفيـل مـن كـل منهمـا الوجهـا  و نيهمـا:  أحدمها
 .(6)حا يصطلحا
ا، ويقــول هــي وديعــة لغريكمــا، فــالقول قولــه مــع : (7)اخلــامس ًينــه، أ  يكــذاما معــً

ببيــا  مــن هــي  مح زي لْــ فــه أهنــا لغريمهــا، وال يـح لِّ أنــه ال حــق فيهــا هلمــا، وال لواحــد منهمــا، وال  حي 
وإ  نكــل رحدت اليمــني عليهمــا، فــن  نكــال أقــرت يف يــده  ،ت يف يــدهرَّ قِــ لــه، فــن  حلــف أح 

ملن هي له، وإ  حلـف أحـدمها دو  اآلخـر سـلمت لـه ويطالـب بكفيـل إ    يكـن أمينًـا 
  :(9)وإ  حلفا مًعا فوجها ،(8)عة ةا تنقلوالودي

  .يقسم بينهما، ويطالبا  بكفيل: أحدمها

 
ــياك[ يف)  (1) ــة الكهى]حتقيـــق: دايرا سـ ــر: التعليقـ ــة  و   (،472انظـ ــريب[  تتمـ ــن احلـ ــة]حتقيق: أًـ اإلابنـ

(،  321 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)501 6(، والبيــا )382 8الكبــري)  (، واحلــاوي802يف)
 (.349 6وروضة الطالبني)

 يف)ز(: )ادعي(. (2)
 (.351 6(، وروضة الطالبني)323 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 أي املوديع. (4)
 (.383 8الكبري)  النسختني)احلكم(، وما أثبته هو املوافق ملا يف احلاويما بني املعكوفني يف  (5)
 (.383 8الكبري)  انظر: احلاوي (6)
 (.233الستة ال  ذكرها املصنف يف)  هذا هو الوجه اخلامس من األوجه (7)
 (.381 8الكبري) (، واحلاوي800انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (8)
 ساقط من )ز(.  )فوجها ( (9)
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ال نرضى أبمانته، ضـم إليـه أمـني يرضـيانه، : ع فن  قاالتوقف يف يد املودي :  و نيهما
ع عــن مالكـه، وجــب عليــه بيانــه إ  كــا  حاضــرا، ويف هـذه احلالــة إ  ســهل املــدعيا  املــودي 

 .(1)على بيانه لتنتقل اخلصومة إليه دو  إذا كا   ائبافن    يبينه حبس 
ع ال   املـودي أوالتفريـع علـى  ،أ  يقول هو ألحـدكما وقـد نسـيت عينـه:  (2)السادس

يىــــمن ابلنســــيا ، فــــن  صــــدقاه علــــى عــــدم العلــــم فــــال خصــــومة هلمــــا معــــه، واخلصــــومة 
يدعـه اخلصـما ، فـن  واألصو أنه ليس للقاضي حتليفه علـى نفـي العلـم إذا   ،  (3)بينهما
ويف  (6)اإلمــام القــول ابلتحليــف في عَّ وضــي  (5)اســتحقاب (4)ه فهــو اســتحباب الفــي لِّ قلنــا  حي 

 : وقال املاوردي وجها  ،الوديعة قوال 
  .تنقل إىل أمني: أحدمها 

  .(7)ترتك يف يده: والثاين
هــا يف يــده، فهمــا إذا ءبقاإوالقــوال  إذا طلــب أحــدمها انتزاعهــا واآلخــر : قــال املتــويل

 .(8)اتفقا على أحد األمرين فيفعل
كــــــن أ  يكــــــو  هــــــذا مبنيــــــا علــــــى مــــــا ســــــيها أ  املــــــال اعــــــل  : قــــــال الرافعــــــي ًو

 
 (.382 8الكبري)  انظر: احلاوي (1)
 (.233الستة ال  ذكرها املصنف يف)  هذا هو الوجه السادس واألخري من األوجه (2)
 (.349 6(، وروضة الطالبني)322 7(، والعزيز شرح الوجيز)129 5انظر: التهذيب) (3)
 يف)ز(: )إذ(. (4)
 .(428 11انظر: هناية املطلب) (5)
( "وهذا عندي كـالم مىـطرب؛ فـن  التحليـف يف حـق هللا مـن  428 11قال يف هناية املطلب) (6)

الزكوات إذا قىينا أبنه مستحب لغو من الكـالم، كمـا نبهـت عليـه يف كتـاب الزكـاة، واحلـق يف  
الزكاة هلل، ويليق ةقوب هللا تعاىل احتياط القىاة، فهما إثبات التحليف يف حـق اآلدميـني، مـن  

 ، مع احلكم أبنه استحباب، فكالم يف هناية السقوط والركاكة".  ري دعوى
(،  322 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)431 11(، وهنايــة املطلـب)383 8الكبــري)  انظـر: احلــاوي  (7)

 (.350 6وروضة الطالبني)
 (.803انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (8)
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 وهو مقتىى كالمه. : قلت، (1)كهنه يف يدمها وإال فيتبع احلاكم رأيه
   (2)/ولـو رأى احلــاكم أ  يقرهـا عنـده اسـتحفاظا لــه مـن تلقـاء نفســه: قـال اإلمـام

 . (3)ًتنع
ا، وإال فهــل اعــل املــال كهنــه يف يــدمها وقــد تنازعــاه أو رِكــي مث إ  اتفقــا علــى شــيء تح 

 : اعل كما يف يد  لث؟ فيه وجها 
كــل منهمــا بينــة بــه أو حلفــا، أو  أقــام (6)]عليــه لــو[ (5)وقــالوا (4)األول: أصــحهما

قىى له به، وعلـى  (7)نكال، فهو بينهما، وإ  أقام أحدمها بينة أو حلف ونكل صاحبه
وإ  نكـال أو حلفـا وقـف املـال  ،الثاين لو أقام كل منهمـا بينـة خـرج علـى أقـوال التعـارض

  .(8)بينهما
علمــه أبنــه املالــك فــالقول قولــه واملنصــويف أنــه ابه وادعــى كــل منهمــا عليــه ذَّ وإ  كــي 
 .(10)وفيه وجه أنه ال  لف، (9) لف عليه

 . (11)ويكفيه أ   لف هلما ًيًنا واحدة على نفي العلم
 

 (.322 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
  أ(.96) (2)
 (.431 11انظر: هناية املطلب) (3)
 (.  349 6(، وروضة الطالبني)322 7(، والعزيز شرح الوجيز)516 4انظر الوسيط) (4)
 ساقط من)ز(: )قالوا(. (5)
 ما بني املعكوفني ساقط يف األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 ساقط من)ز(. )صاحبه( (7)
 (.350-349 6(، وروضة الطالبني)322 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (8)
(،والعزيــــــــــز شــــــــــرح  383 8الكبــــــــــري)  (، واحلــــــــــاوي247 8انظــــــــــر: خمتصــــــــــر املــــــــــزين مــــــــــع األم)  (9)

 (.350 6(، وروضة الطالبني)322 7الوجيز)
 (.383 8الكبري)  انظر: احلاوي (10)
ــر: التهــــــذيب)  (11) ــز شــــــرح الــــــوجيز)501 6(، والبيــــــا )129 5انظــــ ة  (، وروضــــــ322 7( العزيــــ

 (.350 6الطالبني)
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يدري الوديعة ملن منهما مث حىر  أنه ال  (1)ولو حىر أحدمها وحلف: قال اإلمام
 ،انتهى.(2)احتمالاآلخر فهل له حتليفه؟ ال نقل فيه، وفيه 

وقـد مـر يف نظـري املســهلة فيمـا إذا عقـد اثنــا  علـى امـرأة عقــدين وادعـى كـل منهمــا 
 .(3)أنه السابق ذكر خالف فيه

ــي لِّ وهــــــــــــل للحــــــــــــاكم أ   حي   ،ه علــــــــــــى نفــــــــــــي العلــــــــــــم وإ    يدعــــــــــــه اخلصــــــــــــما فــــــــــ
 :(4)فيه وجها 

وجـــــــــــزم طائفـــــــــــة ، (5)فـــــــــــن  حلـــــــــــف فـــــــــــاحلكم كمـــــــــــا تقـــــــــــدم فيمـــــــــــا إذا صـــــــــــدقاه
  .(6)املال ينزع من يده هنا، وإ  قلنا ال ينزع مثةأب  

وهـــــل يقـــــرع بينهمـــــا أو يبـــــدأ ، (7)وإ  نكـــــل ردت اليمـــــني عليهمـــــا علـــــى املـــــذهب
وفيــه وجــه أهنــا ال ، (9)صــحو أبــو الفــرج الثــاين :(8)القاضــي مبــن يــراه منهمــا؟ فيــه وجهــا 

 
 يف)ز(: )حلف له(. (1)
 (.429 11انظر: هناية املطلب) (2)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف) (3)
ــه القاضـــي، وهـــو األصـــو  (4) ، فـــال  حكامهـــا اإلمـــام عـــن صـــاحب التقريـــب: قـــال "إ  قلنـــا: ال  ّلفـ

ــا ال   ــا، ومهــ ــه أ  هــــذا يتعلــــق ةقهمــ ــه القاضــــي، فهــــو  كــــالم، ووجهــ ــا:  لفــ يدعيانــــه. وإ  قلنــ
 (428 11استحباٌب وليس ابستحقاب، قطعي جوابيه اذا". انظر: هناية املطلب)

ــهلة اذا صــــدقاه ابلنســــيا  املتقدمــــة. انظـــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  (5) (، وروضــــة  322 7أي يف مسـ
 (.350 6الطالبني)

(، وروضـــــــة  322 7العزيـــــــز شـــــــرح الـــــــوجيز)ألنـــــــه خـــــــائن عنـــــــدمها بـــــــدعوى النســـــــيا . انظـــــــر:    (6)
 (.350 6الطالبني)

 (.350 6(، وروضة الطالبني)322 7(، والعزيز شرح الوجيز)129 5انظر: التهذيب) (7)
أحدمها: أ  القاضي يبدأ مبن شاء منهما؛ إذ لـيس أحـدمها أوىل مـن الثـاين، فيحلـف كـل واحـد   (8)

 منهما، والبداية موكولة إىل القاضي.
ــاين: أ ــده. انظــــر: هنايـــــة  والثــ ــاين بعــ ــة  لــــف أوال مث الثــ ــا، فمــــن خرجــــت عليـــــه القرعــ ــه يقــــرع بينهمــ نــ

 (.432 11املطلب)
 (.350 6(، وروضة الطالبني)323 7أي ابجتهاد احلاكم. انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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ــا وعلـــى املـــذهب  ،(1)تـــرد عليهمـــا ويوقـــف املـــال بنـــاء علـــى أهنمـــا لـــو حلفـــا يوقـــف بينهمـ
 .(2)ع يعلم ذلك أ  كال منهما  لف أ  العني له وأ  املودي   ملقتىي كالم الغزايل
 .(3) لف أين أودعتك هذه الوديعة وأهنا ملكي: وقال القاضي
أنـه  لف كل منهما أنه املستحق هلا دو  اآلخـر، و لـف املبـدوء بـه :  وقال اإلمام

ال حــــق لصــــاحبه فيهــــا، مث إ  نكــــل صــــاحبه حلــــف مــــرة أخــــرى علــــى اإلثبــــات فيثبــــت 
النفــي واإلثبــات، وال امــع بينهمــا يف االبتــداء ولــو نكــل مــن ابتــدأ  (4)االسـتحقاب ]بــني[

 .(5)به مجع صاحبه إ  أراد احللف بني النفي واإلثبات 
يف حالـــــة  ســـــيطوهـــــو يشـــــمل هـــــذه احلالـــــة وحالـــــة اعرتافهمـــــا بعـــــدم علمـــــه، ويف الب

امــع بــني النفــي واإلثبــات يف ًــني  (6)اعرتافهمــا بعــدم علمــه الــذي يبتــدئ ابليمــني فهــل
 (8)؟/ نيًـا علـى اإلثبـات  (7)أو  لف على النفي احملض فنذا نكـل اآلخـر حلـف  ،واحدة

 .يوقف إىل الصلو؟ فيه الوجها وإ  نكال فهل يقسم بينهما أو ، (9)فيه خالف
ــالف (11)حلــــــــــف ]أحــــــــــدمها[ (10)]وإ [  ــر قىــــــــــى للحــــــــ وإ  ، (12)دو  اآلخــــــــ

 
 انظر: املصادر السابقة (1)
ملطلـب العـايل]حتقيق: بكـر بـن  أل  دعواه تكو  على العلم، فتكو  اليمني على وفقها. انظر: ا (2)

 (.370سليم احلمدي[ يف)
 (.370انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)بيمني(، واملثبت من)ز(. (4)
 (.436 11انظر: هناية املطلب) (5)
 يف)ز(: )هل(. (6)
 يف)ز(: )حلف حلف(، ابلتكرار. (7)
  ب(.96) (8)
 (1011انظر: البسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف) (9)
 ما بني املعكوفني يف األصل)إب (، واملثبت من)ز(. (10)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)ألحدمها( وما أثبته هو الذي يقتىيه السياب. (11)
 (.350 6(، وروضة الطالبني)323 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (12)
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 : فثالثة أوجه (1)]حلفا[
ويظهـر أ  يقـال  (2)ع القيمة ويقسم بينهما أيًىايقسم بينهما ويغرم املودي :  أصحها

 .(3)الذي يغرمه لكل منهما قيمة النصف ال نصف القيمة
 .(4)أنه يوقف بينهما: والثاين

وحكـــــى  (5)أنـــــه يقســــم بينهمـــــا وال يســــتحق أحـــــدمها شــــيًدا مـــــن القيمــــة: والثالــــث
 .الغرم ابحليلولة القيلولية (6)األخري من قولني خمرجني من قويل العراقيو 

أ  إذا قلنا ال تسلم العـني هلمـا، فهـل يغـرم لكـل منهمـا مـام  وعن صاحب التقريب
م هلما فهل يغرم لَّ سي القيمة أو نصفها؟ فيه الرتدد املتلقى من القولني يف اإلقرار، وإ  قلنا تح 

وجعــل اإلمــام حتليفهمــا بعــد النكــول علــى ، (7)وجهــا فيــه  ؟لكــل منهمــا نصــف القيمــة
فهما علـى التحليـف ابلقرعـة فمـن  ،ف من يرى البداءة به يف احللفلِّ القول أب  احلاكم  حي 

ن اآلخــــــــر مــــــــن احللــــــــف كــــــــَّ خرجــــــــت لــــــــه القرعــــــــة وحلــــــــف فــــــــاز ابلعــــــــني كلهــــــــا، وال ًحي 
 .(11)فيه قوال  رم احليلولة ؟(10)وهل له احللف للغرم ،(9()8)]فيها[ليشركه

 
 ني املعكوفني يف النسختني)حلف(، ولعل الصحيو ما أثبته.ما ب (1)
 (.350 6(، وروضة الطالبني)322 7(، والعزيز شرح الوجيز)432 11انظر: هناية املطلب) (2)
 (.432 11انظر: هناية املطلب) (3)
 (.350 6الطالبني)(، وروضة 322 7(، والعزيز شرح الوجيز)432 11انظر: هناية املطلب) (4)
 (.434 11انظر: هناية املطلب) (5)
 )ز(: )قول(. (6)
 (.433-433 11انظر: هناية املطلب) (7)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (8)
 (.435-434 11انظر: هناية املطلب) (9)
 يف)ز(: )الغرم(. (10)
لــه القرعــة وحلــف مبلــك العــني، فهــل    ( "إذا فــاز مــن خرجــت435 11قــال يف هنايــة املطلــب)  (11)

يغرم املودع للثـاين إذا حلـف؟ فعلـى وجهـني: ومهـا الوجهـا  املـذكورا  يف أ  إيقـاع احليلولـة هـل  
 يتىمن تغرأ القيمة؟

 إ  قلنا: ال يغرم للثاين شيدا، فال  لفه أصال و لف من خرجت له القرعة ال حمالة.  
 ف الثاين، فن  حلف، استحق مام القيمة".وإ  قلنا: احليلولة توجب الغرامة، فيحل
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 .(2)وجًها أ  احلكم كما لو حلف برأي القاضي صاحب التقريب (1)وحكى
لكــل منهمــا نصــف العــني ونصــف  (3)]حصــل[ ،فــن  فرعنــا علــى الصــحيو حلفــا

ــدمها اآلخـــر يف العـــني تح  ــازع أحـ ــة، مث إ    ينـ ــي ِر القيمـ ــا حتليـــف  ،اكـ ــل منهمـ ــا فلكـ وإ  تنازعـ
 .(4)اآلخر

  .(5)قال القاضي وال يكتفى ابليمني األوىل
فنذا حلفا بقي بينهما نصفني، وإ  أقـام أحـدمها بينـة أ  مجيعهـا لـه أو حلـف بعـد 

 .(6)عله ورد نصف القيمة الذي بيده إىل املودِ نكول صاحبه سلمت العني 
  .(7)ال يرد نصف القيمة الذي بيده إليه:  وأما اآلخر فقال الغزايل

ع، وإ  الناكــل إىل املــودي  (9)ابلبينــة ســلم مــا يف يــد (8)إ  ثبــت ذلــك : وقــال املتــويل
 .(10)ثبت ابليمني بعد النكول   تسرتد

 .(12)وكذا اجلواب يف بعض نس/ التهذيب (11)[قال ]الرافعي
 

 زادت يف)ز( هنا: )وحكى عن(. (1)
 (.436 11انظر: هناية املطلب) (2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
(، وروضــة  323 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)807انظــر: تتمــة اإلابنــة]حتقيق: أًــن احلــريب[ يف)  (4)

 (.350 6الطالبني)
 (.375انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (5)
 (.350 6(، وروضة الطالبني)323 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 (.518 4انظر: الوسيط) (7)
 ساقط من )ز(: )ذلك(. (8)
 يف)ز(: )يده(. (9)
 (.808-807انظر: تتمة اإلابنة]حتقيق: أًن احلريب[ يف) (10)
 ما بني املعكوفني يف األصل)البغوي(، واملثبت من)ز(. (11)
( "وإذا أقــام أحــدمها البينــة أخــذ  129 5( ويف التهــذيب)323 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (12)

مجيع الوديعة، وردت القيمة إىل املودع، وإ    تكن بينـة، وحلـف أحـدمها: أخـذ احلـالف مجيـع  
املــودع، وال اــب علــى الناكــل رد نصــف القيمــة؛ ألنــه ثبــت لــه  العــني، ورد نصــف القيمــة إىل  

 ذلك بيمينه على املودع، ونكوله كا  يف حق صاحبه؛ أل  حق املودع، وإ  كا  مثل هذا".
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ا بـه مـن هي نـي مِ بـه فقـد ضـي  اهح ني مَّ ع ال يىـمن ابلنسـيا  أمـا إ  ضـي هذا كله على أ  املودي 
  .(1) ري ًني وال نكول

أنـــه إذا ادعـــى عليـــه اثنـــا  كـــل منهمـــا أنـــه  وقـــد حكـــى اإلمـــام هنـــا عـــن األصـــحاب 
 صــبته مــن أحــدكما، وال أعــرف عينــه   يكتــف منــه بيمــني  (2) صــب منــه هــذا، وقــال

واحدة علـى نفـي العلـم بـل كـل منهمـا  لفـه علـى البـت أنـه مـا  صـب منـه فـن  أع كـا  
  . الف مسهلتنا (4)  (3) كال

وإذا حلــــــــــــــف ألحــــــــــــــدمها أنــــــــــــــه   يغصــــــــــــــبها منــــــــــــــه تعينــــــــــــــت : قــــــــــــــال الفــــــــــــــوراين
  .(5) ري ًنيلرخر من 
القاضي إذا قال ألحدمها بعد قوله  صبتها من أحـدكما مـا  صـبتها منـك   (6)قال

اـا  رَّ قــي وهـل  لـف ملـن أنكـره؟ إ  قلنـا لـو أي  ،صار مقرا اا لرخر وإ     لف ملن أنكـره
ــال  لـــف  ــاإلقرار فـ ــرد كـ ــني الـ ــى أ  ًـ ــه علـ ــرج حتليفـ ــرم خـ ــا ال يغـ ــرم حلـــف، وإ  قلنـ ــه  ـ لـ

ــف ــة فيحلـ ــى  ،وكالبينـ ــر علـ ــن اآلخـ ــني مـ ــزع العـ ــة وال ينتـ ــال القيمـ ــه كمـ ــرم لـ ــف  ـ ــنذا حلـ فـ
 .(7)املذهب

 :  فروعا منثورة (8) ]خامتة تتضمن[ 
 .(10)أجرة مثلها (9)إذا تعدى يف الوديعة وبقيت يف يده مدة لزمه 

 
 (.376 6(، والنجم الوهاج)349 6(، وروضة الطالبني)322 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 يف)ز(: )فقال(. (2)
(،  323 7العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)و   (،129 5(، والتهـــــذيب)436 11)انظـــــر: هنايـــــة املطلـــــب  (3)

 (.351 6وروضة الطالبني)
  أ(.97) (4)
 (.129 5 أ(، والتهذيب)226انظر: اإلابنة)ل (5)
 يف)ز(: )وقال(. (6)
 (.129 5(، والتهذيب)378انظر: واملطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف) (7)
 املعكوفني يف األصل)فرع يتىمن(، واملثبت من)ز(.ما بني   (8)
 يف)ز(: )لزمته(. (9)
 (.351 6(، وروضة الطالبني)323 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
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وقــال ال تؤدهــا إىل زيــد حــا يــدفع إليــك دينــارا فهداهــا  (1)ولــو أودع إنســا  قبالــة 
 . (4()3) وأجرة الوراب (2) قبله، فعليه قيمة القبالة مكتوبة مث الكا د

ع حريق فبادر إىل نقل أمتعتـه فهحرقـت ولو وقع يف خزانة املودي : وعن فتاوى القفال
  يكـــن فيهـــا إال ودائـــع فهخـــذ يف نقلهـــا فـــاحرتب مـــا أتخـــر الوديعـــة،   يىـــمن؛ كمـــا لـــو 

 .(5)نقله
ع به وطلـب الوديعـة فلـه حتليفـه علـى وأنه لو ادعى ابن املالك موت أبيه وعلم املودي 

 .(6)نفي العلم فن  نكل حلف املدعي
م يَّ وأ  مـــــن وجـــــد لقطـــــة وعـــــرف مالكهـــــا و  يـــــهه حـــــا تلفـــــت ضـــــمن، وكـــــذا قــــــي 

ــاكم حــــــا تلــــــف الصــــــ  واملســــــجد إذا   ــه و  يــــــهه احلــــ ــال فعــــــزل نفســــ ــا  يف يــــــده مــــ كــــ
 .(7)املال يف يده

م الصــــــــــــــــــ  أوراب يَّ تعــــــــــــــــــدي األمنــــــــــــــــــاء أ  ال يبيــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــي  رِ وِ وأ  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــح 
ــا فيىــــــــــمنها (8)]فرصــــــــــاده[ ولــــــــــيس مــــــــــن التعــــــــــدي أ  يــــــــــؤخر  ،حــــــــــا ًىــــــــــي وقتهــــــــ

 
: ابلفــتو، اســم املكتــوب مــن ذلــك ملــا يلتزمــه اإلنســا  مــن عمــل وديــن و ــري ذلــك قــال  القبالــة  (1)

الزخمشري: كل من تقبل بشـيء مقاطعـة وكتـب عليـه بـذلك كتـااب؛ فالكتـاب الـذي يكتـب هـو  
ــة ــري)  القيبالـ ــباح املنـ ــر: املصـ ــناعة. انظـ ــه صـ ــر، ألنـ ــة ابلكسـ ــل ِقبالـ ــتو والعمـ (، واتج  488 2ابلفـ

 (.215 30العروس)
ــد   (2) ــا  العـــرب)الكا ـ ــر: لسـ ــاس، وهـــو فارســـي معـــرب. انظـ ــاموس احملـــيط  380 3: القرطـ (، والقـ

 (.315يف)
ــوراب  (3) ــا   الــــــ ــه الوراقــــــــة. انظــــــــر: لســــــ ــذي يــــــــورب ويكتــــــــب، وحرفتــــــ ــو الــــــ : مــــــــورب الكتــــــــب وهــــــ

 (.1026 2الوسيط)(، واملعجم 460 26(، واتج العروس)375 10العرب)
 (.375 6(، والنجم الوهاج)351 6(، وروضة الطالبني)324 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.253انظر: فتاوى القفال يف) (5)
 (.253انظر: فتاوى القفال يف) (6)
 (.253انظر: فتاوى القفال يف) (7)
مـــا بـــني املعكـــوفني يف النسختني)وأصـــدره( ولعـــل الصـــحيو مـــا أثبتـــه وهـــو املوافـــق ملـــا يف فتـــاوى    (8)

 (.  324 7(، والعزيز شرح الوجيز)253القفال والعزيز. انظر: فتاوى القفال يف)
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 .(1)املبيع ليوقع زايدة فينفق رخص، وكذا قيم املسجد يف أشجاره
أنــه لــو بعــث رســوال إىل حانوتــه ودفــع خامــه إليــه عالمــة،  صــم العبــاديوعــن أيب عا

املـــــهمور بقبىـــــه فلـــــم يـــــرد اخلـــــا  ووضـــــعه يف حـــــرزه    (2)وقـــــال رده علـــــي إذا ]قبىـــــت[
 .(5)له بل التخلية (4)كه  املعىن أنه ليس عليه الرد وال مؤنة  قال الرافعي، (3)يىمن

يصـري ضـامنا  (6)ع لـو قـال للمالـك  صـبت مـ  وديعـةويف فتاوى القاضي أ  املودي 
  .(7)ال يكو  إال عن امتناع أل  اال تصاب 

ع لـــو وضـــع الوديعـــة يف صـــندوقه مث ادعـــى أ  املالـــك رفعهـــا منـــه و  وفيهـــا أ  املـــودي 
 .(8)قوله  الف ما لو ادعى الرد و تمل أ  يقبل لح بي قْ ، أ  األظهر أنه ال يـح منيعاً يكن 

ابلوديعــــــــــــــة إلنســــــــــــــا  مث تلفــــــــــــــت يف يــــــــــــــده  قــــــــــــــرَّ ع إذا أي أ  املــــــــــــــودي  (9)/ وفيهــــــــــــــا
فـــــــــن  مكـــــــــن مـــــــــن ردهـــــــــا علـــــــــى  ،ع النعزالـــــــــه ابإلقـــــــــرارفهـــــــــو كمـــــــــا لـــــــــو مـــــــــات املـــــــــودي 

 
ح
  .(10)له و  يرد حا تلفت ضمن وإ    يتمكن   يىمن رِّ قي امل

وســدل الشــي/ ابــن عبدالســالم عمــا إذا كــا  حتــت يــد إنســا  وديعــة مىــت عليهــا 
إذا أيــس منــه بعــد البحــث التــام : مــدة طويلــة و  يعــرف صــاحبها وأيــس مــن معرفتــه فقــال

احلاجــــة وال يبــــ  اــــا صــــرفها يف أ  مصــــاحل املســــلمني ويقــــدم أهــــل الىــــرورة ومســــيس يف

 
 (.253انظر: فتاوى القفال يف) (1)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)قبىه( ولعل الصحيو ما أثبته. (2)
 (.352 6روضة الطالبني)و   (،324 7العزيز شرح الوجيز)انظر:   (3)
 يف)ز(: )مؤنته(. (4)
 (.324 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 يف)ز(: )الوديعة(. (6)
 (.311انظر: فتاوى القاضي يف) (7)
 (.311انظر: فتاوى القاضي يف) (8)
  ب(.97) (9)
 (.311انظر: فتاوى القاضي يف) (10)
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فــن  جهلــه فليســهل  ،مســجدا وال يصــرفها إال فيمــا اــب علــى اإلمــام العــادل صــرفها فيــه
 .(2()1)عنه أورع العلماء وأعرفهم ابملصاحل الواجبة التقدأ

  

 
 )ابلتقدأ(.يف)ز(:  (1)
 (.376 6(، والنجم الوهاج)53-52انظر: كتاب الفتاوى للعز ابن عبد السالم ) (2)
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م الفيء والغنيمة
ْ
س

َ
 كتاب ق

عــا واتمعــا  إذا : قــال بعىــهم افرتقــا؛ فــالفيء الفــيء والغنيمــة امســا  يفرتقــا  إذا مجح
علــــــى مــــــا يفســــــر ابلفــــــيء والغنيمــــــة، وكــــــذلك اســــــم الغنيمــــــة كــــــالفقري  -لغــــــة  -يحطلــــــق 

اســــم الفــــيء يقــــع علــــى املــــالني، واســــم الغنيمــــة ال يتنــــاول : وقــــال آخــــرو ، (1)واملســــكني
 .(2)الفيء

 : وفيه اباب 
 يف الفيء : األول

والغنيمـة مـا صـار إلـيهم ، (3)وهو كل مـال لكـافر صـار إىل املسـلمني مـن  ـري قتـال
 .(4)بقتال

فيدخل يف الفيء ما هرب الكفار عنه وتركوه فزعا من املسـلمني مـن  ـري قتـال، أو 
 (6) الــ  علــى رقــاام، واخلــراج (5) لىــر أصــاام، ومــا بــذلوه للكــف عــن قتــاهلم، واجلزيــة

 
(، والعزيــــز  132 5التهــــذيب)(، و 444 11هنايــــة املطلــــب)انظــــر:  مــــنهم اإلمــــام، واملســــعودي      (1)

 (.354 6(، وروضة الطالبني)326 7شرح الوجيز)
(، واملطلـب العـايل]حتقيق: بكـر  354 6(، وروضة الطـالبني)326 7الوجيز)انظر: العزيز شرح   (2)

 (.385بن سليم احلمدي[ يف)
(، واملطلــــب العــــايل]حتقيق: بكــــر بــــن ســــليم احلمــــدي[  248 8انظــــر: خمتصــــر املــــزين مــــع األم)  (3)

 (.403يف)
 (.233(، وسيها تعريفها يف الباب الثاين يف)131 5انظر: التهذيب) (4)
: هي املال املهخوذ من الكفار يف كـل سـنة ابلرتاضـي؛ إلسـكاننا إايهـم يف دار ، أو حلقـن  اجلزية (5)

(، والــــــنجم  3 17قتــــــاهلم. انظــــــر: كفايــــــة النبيــــــه)دمــــــائهم وذراريهــــــم وأمــــــواهلم، أو لكفنــــــا عــــــن  
 (.385 9الوهاج)

: هو ما وضع على رقاب األرض من حقوب تؤدي عنها. انظـر: الزاهـر يف  ريـب ألفـا   اخلراج (6)
 (.227(، واألحكام السلطانية للماوردي يف)147الشافعي يف)
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مـــن  (1)الـــذي علـــى أراضـــيهم، وعشـــور لـــاراهم املشـــروطة علـــيهم إذا دخلـــوا دار ، ومـــال
واملـــذهب ، (2)مـــات مـــنهم يف دار اإلســـالم وال وارث لـــه، ومـــال مـــن مـــات أو قتـــل مرتـــدا

يمـــس )إال مـــا تركـــوه فزعـــا مـــن  نـــه الإويف القـــدأ قـــول ، (3)اجلديـــد أ  هـــذا كلـــه يمـــس
ال  فقــــال (5)ابملرتــــدومــــنهم مــــن خصــــص ذا القــــول ، (4)املســــلمني أو للكــــف عــــن قتــــاهلم

ومـــنهم مـــن طـــرده مـــن مـــال الفـــيء ، (7)مالـــه؛ جلـــراي  أحكـــام اإلســـالم عليـــه (6)يمـــس(
 .(9)ويستثىن على اجلديد من اجلزية الىيافة فنهنا ال حمس، (8)مجيعه

ــرو   ــلمني ويـ ــزهم املسـ ــد لهيـ ــلمني بعـ ــن املسـ ــا مـ ــار فزعـ ــه الكفـ ــذي بذلـ ــال الـ ويف املـ
أنه  نيمة ال يفء، وهو يطرد فيما إذا بذلوا ماالً يف هذه  هٌ عسكرهم تلقاء بلد الكفار وجْ 

  .(10)وهو بعيد ،احلالة للكف عن قتاهلم

 
 يف)ز(: )ومات(. (1)
-326 7(، والعزيـــز شـــرح الـــوجيز)225 6(،و ةـــر املـــذهب)445 11ر: هنايـــة املطلـــب)انظـــ  (2)

 (.354 6(، وروضة الطالبني)327
(، وروضــة  327 7(، والعزيــز شــرح الــوجيز)234 12(، والبيــا )225 6انظــر: ةــر املــذهب)  (3)

 (.354 6الطالبني)
(، وروضــة  327 7الــوجيز)(، والعزيــز شــرح  133 5(، والتهــذيب)225 6انظـر: ةــر املــذهب)  (4)

 (.354 6الطالبني)
: هو الراجع اىل دينه األول بعد دخوله يف اإلسالم، وسواء رجـع اىل دينـه او اىل  ـريه مـن  املرتد  (5)

(، وأنـيس  91 8العـروس)األداي  سوى دين اإلسالم، فننه يطلق عليه اسـم املرتـد. انظـر: اتج  
 (67الفقهاء يف)

 ما بني القوسني ساقط من )ز(. (6)
 (.354 6(، وروضة الطالبني)327 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
طرده يف مجيع مـال الفـيء علـى قـولني: اجلديـد: يمـس كالغنيمـة. والقـدأ: املنـع؛ ألنـه   يقاتـل   (8)

 (.354 6(، وروضة الطالبني)327 7الوجيز)عليه. انظر: العزيز شرح 
 (.354 6(، وروضة الطالبني)327 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
  ( "وهـذا وجـه بعيـد ال يوافـق قاعـدة املـذهب، فاألصـو446 11قال اإلمام يف هناية املطلب) (10)

ننصــب قتــاال، وقصــد القتــال لــيس بقتــال". وانظــر: كفايــة  إذاً أ  الــذي اجنلــوا عنــه يفء، أل     
 (.475-474 16النبيه)
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املال حكم األمخـاس األربعـة فيـها  (1)   وحيث قلنا ال يمس على القدأ فلجميع
 .(2)فيها األقوال الثالثة اآلتية إ  شاء هللا تعاىل

  :إذا عرف أ  مال الفيء يمس أي اعل مخسة أقسام فالنظر يف أمرين
 يف مصرف اخلمس : أحدمها
 يف مصرف األمخاس األربعة.: والثاين

ا يقســم : الطوورف األول مخســة أقســام متســاوية يف مصــرف اخلمــس، واخلمــس أيىــً
  .(3)فتكو  القسمة من مخسة وعشرين كذلك كا  عليه الصالة والسالم يقسم

فله من اخلمسة والعشرين أحد  ،وكا  له أربعة أمخاس الفيء ومخس اخلمس الباقي
ــرف البـــاقي يف  ــة ســـنة ويصـ ــه ويـــدخر مؤنـ ــى نفســـه وعيالـ ــق منهـــا علـ ــرين ســـهما ينفـ وعشـ

 .(4)املصاحل كذا قاله األكثرو 
كـــا  الفـــيء مجيعـــه لـــه عليـــه الســـالم إىل أ  مـــات وإمنـــا   وقـــال مجاعـــة مـــنهم الغـــزايل

 .(5)يمس بعد موته
ــال املــــاوردي و ــــريه اختصاصــــه عليــــه الســـالم  ميــــع الفــــيء كــــا  أول اإلســــالم  وقـ

 .(6)ونس/ يف حياته
 اك}يف قولــــــــــه تعــــــــــاىل  ورسووووووووووولهاملضوووووووووواف إىل هللا تعوووووووووواىل : السووووووووووهم األول

وهـــــو ســـــهم واحـــــد ولـــــو كـــــا   ـــــري ســـــهم رســـــوله لكـــــا  ســـــهمني وكـــــا   ،(7){لك

 
  أ(.98) (1)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف) (2)
 (.354 6(، وروضة الطالبني)328 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 (.132 7(، وحتفة احملتاج)382 6انظر: النجم الوهاج) (4)
 (.517 16النبيه)(، وكفاية 132 5(، والتهذيب)522 4انظر: الوسيط) (5)
 (.136 6(، وهناية احملتاج)92 3(، وأسىن املطالب)387 8الكبري)  انظر: احلاوي (6)
 (.7سورة احلشر جزء من آية)انظر:   (7)
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وإمنــــا أضــــيف إليــــه تعــــاىل علــــى وجــــه التــــهك ولالبتــــداء ابمســــه وإشــــارة إىل أ  ، (1)سدســـا
 .(5)كما يفعله امللوك  (4)يف قىاء شهواته (3)تصرف القرب ال يصرف (2)]تصرفه[

ــذا الســـــــهم بعـــــــده عليـــــــه الســـــــالم مصـــــــروف إىل مصـــــــاحل املســـــــلمني لفقـــــــري  مث هـــــ
ــود  ــرًا يعــــ ــاجز عــــــن الكســــــب، ومــــــن يفعــــــل أمــــ ــاج عــــ ــو حمتــــ ــلمني ولــــ ــه علــــــى املســــ منفعتــــ

عنـــــــــه كاملشـــــــــتغلني ابلعلـــــــــوم الشـــــــــرعية مـــــــــن القـــــــــرآ   (6)اشـــــــــتغل ابلكســـــــــب ]لتعطـــــــــل[
والتفســـــــــري واحلـــــــــديث والفقـــــــــه والقيـــــــــام ابإلمامـــــــــة والقىـــــــــاء واحلســـــــــبة واألذا  وإمامـــــــــة 
ــا  ــام بنائهـــــ ــور كنحكـــــ ــد الثغـــــ ــوهم وســـــ ــوالة وحنـــــ ــاة والـــــ ــاب القىـــــ ــلوات والـــــــوالة ونيـــــ الصـــــ

عليهــــــــا، واحلصــــــــو ، واملســــــــاجد، ويبــــــــدأ مــــــــن املصــــــــاحل  وعمــــــــارة القنــــــــاطر الــــــــ  اتــــــــاز
  .(7)ابألهم فاألهم

ــافعي قــــول أ  ]هــــذا[ ــرد إىل  (8)قــــال بعىــــهم وللشــ ــه الســــالم يــ الســــهم بعــــده عليــ
 . (9)أصحاب السهام األربعة الباقية منه

 
 (.523 4انظر: الوسيط) (1)
 ما بني املعكوفني يف األصل)مصرفه(، واملثبت من)ز(.   (2)
 يف)ز(: )تصرف(. (3)
 )الشهوات(.يف)ز(:  (4)
 (.383 6(، والنجم الوهاج)329 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 ما بني املعكوفني يف األصل)ملتعطل(، واملثبت من)ز(. (6)
(، وأسـىن  355 6(، وروضـة الطـالبني)330 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)237 12انظر: البيا ) (7)

 (.132 131 7(، وحتفة احملتاج)88 3املطالب )
  املعكوفني يف األصل)اذا(، واملثبت من)ز(.ما بني (8)
عــن بعــض العلمــاء:    -رمحــه هللا    -( " ونقــل الشــافعي  355 6قــال النــووي يف روضــة الطــالبني)  (9)

أ  هـــذا الســـهم يـــرد علـــى أهـــل الســـهما  الـــذين ذكـــرهم هللا تعـــاىل، فـــذكر أبـــو الفـــرج الـــزاز: أ   
وحكــى يف الوســيط وجهــا: أ     بعــض األصــحاب جعــل هــذا قــوال للشــافعي؛ ألنــه استحســنه.

هــذا الســهم يصــرف إىل اإلمــام؛ ألنــه خليفــة رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم، وهــذا  الــنقال   
 .(383 6شاذا  مردودا ". وانظر: النجم الوهاج)
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وجهـــا أنـــه يصـــرف بعـــده عليـــه الصـــالة والســـالم إىل اإلمـــام  (1)بعـــده وروى الغـــزايل
ــه ــه وعيالـ ــى نفسـ ــه علـ ــق منـ ــام، (2)فينفـ ــال اإلمـ ــذا ال يصـــو : وقـ ــد (3)هـ ــن  (4)عنـ ــد مـ أحـ

 .(5)أصحابنا
 : فرع 

لـــو   يـــدفع الســـلطا  إىل املســـتحقني حقهـــم مـــن بيـــت املـــال فهـــل ألحـــدهم أخـــذ 
 عن العلماء فيه أربعة مذاهب و  ينسب منها شيًدا ألصحابنا.  شيء منه؟ حكى الغزايل

 .ال، وقال وهو  لو: أحدها
  . خذ قوت يومه فقط: والثاين
 . خذ كفاية سنة: والثالث
  . خذ ما يعطى وهو حصة والباقو  مظلومو : والرابع

ك لــو مــات ال يصــرف وكــذل ،قــال وهــو القيــاس أل  املــال لــيس مشــرتكا كــاملرياث 
 .(6)لورثته وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه

، وهــم بنــو هاشــم وبنــو املطلــب دو  ☺لووذوي قرابووة رسووول هللا : السووهم الثوواين
 ـــــريهم مـــــن أقاربـــــه، وإ  ســـــاووهم يف الدرجـــــة كبـــــ  عبـــــد الـــــس وبـــــ  نوفـــــل، أ نيـــــاعهم 

  .(8)بعيد أنه ال يصرف إليهمويف أ نيائهم وجه ، (7)وفقراعهم، ذكورهم وإ ثهم

 
 ساقط من)ز(. )بعده( (1)
 (.522 4انظر: الوسيط) (2)
  ب(.98) (3)
 يف)ز(: )عن(. (4)
 (.505 11املطلب)انظر: هناية   (5)
 (.592انظر: إحياء علوم الدين للغزايل يف) (6)
(،  88 3(، وأســـىن املطالـــب)355 6(، وروضـــة الطـــالبني)330 7انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (7)

 (.133 7وحتفة احملتاج)
 (.385 6انظر: النجم الوهاج) (8)
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  .(1)ويسوى بني الغ  والفقري
وقـال اإلمــام هــذا عنــد ســعة املــال، أمــا إذا كــا  احلاصــل لــه إذا وزع علــيهم ال يســد 

 .(2)مسدا فيقدم األحوج فاألحوج وتصري احلاجة مرجحة
وال يفىــل إال ابلــذكورة فيعطــى الــذكر مثــل حــ  األنثيــني ويســتوي فيــه احلاضــر يف 

 .(3)ذلك اإلقليم والغائب عنه
مـن  (4)وقال أبو إسحاب يدفع مـا  صـل يف كـل إقلـيم إىل مـن فيـه مـنهم واحلاصـل

الرت ْك يدفع إىل مين  راسا  منهم، واحلاصل من كفار الروم يدفع إىل مـن ابلشـام والعـراب 
مـن فيـه منهم للمشقة، وأجيب أبنه ليس يف كثري مشقة فيهمر أمناءه يف كل إقليم بىـبط 

مــنهم وال يلــزم نقــل مــا  صــل يف كــل إقلــيم إىل ســائر األقــاليم بــل مــا يفــرب يف كــل إقلــيم 
يفرب على ساكنيه منهم فن     صـل يف بعىـها شـيء أو حصـل شـيء ال يفـي مبـن فيـه 

  .(5)إذا وزع مجيع احلاصل من السهم عليهم نقل إليه بقدر احلاجة
 . (6)وال يصرف إىل أوالد البنات منه شيء

ولــو ادعــى واحــد أنــه مــن ذوي القــرع قــال اإلمــام ال يعطيــه بــدعواه إال أ  يعــرف 
 .(7)ذلك ابستفاضة أو يثبت ببينة

وحكى املاوردي عن األكثرين أ  من ادعى أنه من قريش وقريش تسمع دعواه وال 
تنكرهــا أو ادعــى أنــه مــن بــ  هاشــم وبنــو هاشــم يســمعونه وال ينكرونــه أ  حنكــم بنســبه 

ومبثــل هـذا تثبــت أكثـر أنســاب العامـة فــن  لـدد مــن  ،م إبقــرارهم علـى دعــوى نسـبهممـنه

 
 (.330 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.351 11انظر: هناية املطلب) (2)
 (.133 7(، وحتفة احملتاج)88 3انظر: أسىن املطالب) (3)
 يف)ز(: )فاحلاصل(. (4)
 (.331 7(، والعزيز شرح الوجيز)510 11انظر: هناية املطلب) (5)
 (.355 6(، وروضة الطالبني)331 7(، والعزيز شرح الوجيز)524 4انظر: الوسيط) (6)
 (.513 11املطلب)انظر: هناية   (7)
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وإ  شــهد أنــه لــيس مــنهم أل  الشــهادة علــى جمــرد  (1)أنكــر نســبه ونفــاه عــنهم   يقبــل 
 .(2)النفي ال لوز

ــاال    ــو أعـــرض ذوو القـــرع عـــن ســـهمهم ففـــي ســـقوط حقهـــم إبعراضـــهم احتمـ ولـ
 .(4)وجهني أثبتهما الغزايل (3)ل مام
 :فرع 

إذا رأى فيـــه  ل مـــام أ  يبيـــع العـــروض احلاصـــلة مـــن أمـــوال الفـــيء ابلنقـــدين ويفرقـــه
 (5)على إذهنم ألنـه بقـي هلـم علـى سـبيلمصلحة إال نصيب ذوي القرع فن  بيعه يتوقف 

 .(6)املرياث 
واليتــيم يف اللغــة ملــن مــات أبــوه مــن اآلدميــني وملــن ماتــت  لليتووامص: السووهم الثالووث

 .(7)أمه من البهائم
وحـق هـذا االسـم أ  يقـع علـى الصـغار والكبـار ]إال أهنـم نفـوه عـن  ،واليتم اإلنفـراد

 .(8)من بلد واستقل
 

  أ(.99) (1)
 (.491 16(، وكفاية النبيه)368 12الكبري)  احلاوي (2)
أهنــا ال تســقط؛ فــن  هــذا منحــة أثبتهــا هللا تعــاىل هلــم مــن    قــال اإلمــام يف هنايــة املطلــب "األظهــر  (3)

 ري مقاتلة وشهود وقعة، فليسـوا كالغـامنني الـذين  مـل شـهودهم علـى إعـالء كلمـة هللا تعـاىل،  
كـــن أ  يقـــال: تســـقط حقـــوقهم ابإلعـــراض قبـــل القســـمة كالغـــامنني، فـــن  مـــا يحصـــرف إلـــيهم   ًو

 ".ملٌك ال يرعى فيه احلاجة، فكانوا كالغامنني
( "ولـو أعـرض مجيـع ذوي القـرع عـن حقهـم ففـي صـحته وجهـا  ووجـه  37 7قال يف الوسيط) (4)

 املنع أهنم   يستحقوا ابجلهاد حا يقال   يقصد الغنيمة بل ابلقرابة".
 (.136 6(، وهناية احملتاج)386 6أنه ال يسقط. انظر: النجم الوهاج)وأصحهما: 

 يف)ز(: )النتقاله على سبيل...(. (5)
 (.386 6(، والنجم الوهاج)365 6(، وروضة الطالبني)459 8الكبري)  انظر: احلاوي (6)
 (.2064 5انظر: الصحاح) (7)
(، واملطلـــــــب العـــــــايل]حتقيق: بكـــــــر بـــــــن ســـــــليم احلمـــــــدي[  464-463 1انظـــــــر: الكشـــــــاف)  (8)

 (.477يف)
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ــغري[ ــرتاط اليــــتم يف الصـ هـــو لغــــوي أو  (2)وهــــل (1)وحكـــى املـــاوردي خالفــــا يف اشـ
  (3)شرعي؟
 .(4)طلق يف اللغة على من انفرد عن أبيه مبوته وإ  كا  كبرياً نوي

 .(5)كا  أو أنثى  كل طفل مات أبوه ذكرا  :وهو يف الشرع
فمـن بلــد أو كــا  أبـوه حيــا فلــيس بيتـيم وإ  ماتــت أمــه واختلفـوا علــى صــدقه علــى 

واخلــالف  (7)وقـد مــر يف كتـاب الوصـية (6)مـن مـات أبـوه وجــده حـي؛ واملشـهور أنــه يتـيم
 .(8)مب ٌّ على اخلالف يف إطالب اسم األب على اجلد

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 يف)ز(: )هل(. (2)
( "اختلف يف هذا الشرط هل ثبـت اعتبـاره شـرعا أم لغـة، فقـال  437 8الكبري)  قال يف احلاوي (3)

بعىهم: يثبت اعتبـاره شـرعا للخـري وإال فهـو اللغـة ينطلـق علـى الصـغري والكبـري، وقـال آخـرو   
بــل يثبــت اعتبــاره لغــة وشــرعا أل  اســم اليتــيم يف اللغــة موضــوع ملــن كــا  متىــعفا حمرومــا، وهــذا  

 أخص منه ابلكبار".ابلصغار  
( "وحـق هـذا االسـم أ  يقـع علـى الصـغار والكبـار لبقـاء  464قال الزخمشـري يف الكشـاف يف) (4)

ــه قبـــل أ  يبلغـــوا مبلـــد الرجـــال، فـــنذا   معـــىن االنفـــراد عـــن اآلابء، إال أنـــه قـــد  لـــب أ  يســـموا بـ
يهم، زال  اســتغنوا أبنفســهم عــن كافــل وقــائم علــيهم وانتصــبوا كفــاة يكفلــو   ــريهم ويقومــو  علــ

ا   عنهم هـذا االسـم. وكانـت قـريش تقـول لرسـول ا َّ صـلى ا َّ عليـه وسـلم: يتـيم أع طالـب، إمـّ
ا   على القياس وإّما حكاية للحـال الـ  كـا  عليهـا صـغرياً  شـداً يف حجـر عمـه توضـيعا لـه. وأمـّ

ه إذا احـتلم   لـر  قوله عليه السالم "ال يتم بعد احللم" فما هو إال تعليم شريعة ال لغة، يعىن أن
 (.464انظر: الكشاف يف).  عليه أحكام الصغار"

 (.138 6(، وهناية احملتاج)148 4انظر: مغ  احملتاج) (5)
 (.138 6(، وهناية احملتاج)356 6ورضة الطالبني)  (،332 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 (.451انظر: اجلواهر البحرية]حتقيق: أنس عبسى[ يف) (7)
أ  أب األب هــل هــو أب حقيقــة أو جمــازاً. انظــر: املطلــب العــايل]حتقيق: بكــر بــن ســليم  وهــو    (8)

 (.479احلمدي[ يف)
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اليتــيم عليــه نظــر و  أره  (1)وأمــا مــن ال أب لــه مــن ولــد مــن ز  ففــي صــدب ]اســم[
 . (2)وعبارة بعىهم تقتىي اندراجه يف قوله وهو طفل ال أب له ،منقوال

 ني أوالد املرتزقــةويســتحق هــذا الســهم أيتــام املســلمني دو  أيتــام الكفــار وال فــرب بــ
وحكـــــــى املـــــــاوردي يف ، (5) وعـــــــن القفـــــــال أنـــــــه يـــــــتص أبوالد املرتزقـــــــة، (4)و ـــــــريهم (3)

  .(6)اختصاصه ابأليتام الذين قتل آابعهم يف اجلهاد
وبنامهــا علــى الــوجهني اآلتيــني يف اشــرتاط الفقــر فــيهم وهــو قريــب مــن قــول القفــال؛ 

يالفــه مــن جهــة أ  القفــال خصــه أبوالد املرتزقــة ســواء قتــل آابعهــم يف الغــزو أو  (7)لكــن
 : ويف اشرتاط الفقر فيهم وجها  وقيل قوال  ، ريه أو مات بغري قتال

ــه الفقـــري والغـــ : أحـــدمها ــة  ،ال، ويشـــرتك فيـ وقـــال القاضـــي هـــو املـــذهب عنـــد عامـ
 .(8)األصحاب 

  .(10)أنه يشرتط (9)وهو نصه يف كتاب البويطي: وأصحهما
 

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 (.138 6(، وهناية احملتاج)134 7أنه يدخل فيه. انظر: حتفة احملتاج) واألْوجيه (2)
: وهم األجناد املرصدو  يف الـديوا  للجهـاد، مسـوا مرتزقـة؛ ألهنـم أرصـدوا أنفسـهم للـذب  املرتزقة (3)

ــة   ــر: حتفـــــــ ــال هللا. انظـــــــ ــن مـــــــ ــرزب مـــــــ ــوا الـــــــ ــدين وطلبـــــــ ــن الـــــــ ــاجعـــــــ (، ومغـــــــــ   137 7)  احملتـــــــ
 (.150 4احملتاج)

 (.138 6(، وهناية احملتاج)148 4(، مغ  احملتاج)378 6انظر: النجم الوهاج) (4)
 (.232 12(، والبيا )509 11انظر: هناية املطلب) (5)
 (.438 8الكبري)  انظر: احلاوي (6)
 يف)ز(: )لكنه(. (7)
 (.388 6هاج)(، والنجم الو 491 16انظر: كفاية النبيه) (8)
هــو: يوســف بــن  ــ  القرشــي أبــو يعقــوب البــويطي املصــري، وبــويط مــن صــعيد مصــر    البــويطي  (9)

وهــو أكــه أصــحاب الشــافعى املصــريني، تفقــه علــى الشــافعى واخــتص بصــحبته، وحــدث عنــه  
وعــن عبــد هللا بــن وهــب و ريمهــا، ولــه املختصــر املشــهور والــذى اختصــره مــن كــالم الشــافعى،  

ــدى وثالثــــني ومــــائتني. انظـــر ــافعية الكــــهى)تـــويف ســــنة إحـ (، وطبقــــات  162 2: طبقــــات الشـ
 (.70الشافعية البن قاضي شهبة يف)

(، والعزيــــــــــــز شــــــــــــرح  437 8الكبــــــــــــري)  (، واحلــــــــــــاوي801انظــــــــــــر: خمتصــــــــــــر البــــــــــــويطي يف)  (10)
 (.138 6(، وهناية احملتاج)356 6(، ورضة الطالبني)332 7الوجيز)
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  .(1)واملذهب أنه اب استيعاام
وقال أبو إسحاب اـب صـرف مـا حصـل يف كـل إقلـيم إىل مـن فيـه مـنهم كمـا قالـه 

 .(2)يف األقارب 
هــــــذا اخلــــــالف؛ أل  وقــــــال املــــــاوردي إ  قلنــــــا ال يعتــــــه فــــــيهم الفقــــــر جــــــاء فــــــيهم 

ــتيعاام والتســـــــوية كـــــــذوي القـــــــرع، وإ  ــا  (3)/نوجـــــــب اســـــ ــيهم(4)قلنـــــ  ،يعتـــــــه    ت فـــــ
ــالفقراء ــهم كــــــــ ــار علــــــــــى بعىــــــــ ــوز االقتصــــــــ ــد يف التســــــــــوية  ،أل  جنــــــــ ول مــــــــــام أ  اتهــــــــ

 . (5)والتفىيل كالفقراء
  .(7)وفيه نظر ،لب التسوية بينهم أو بني ذكورهم وإ ثهم (6)ومعىن ]قوله[

 .(8)ومن ادعى أنه يتيم   يعط إال ببينة
 : للمساكني: السهم الرابع

ا ــً ــيهتى يف كتـــــاب قســـــم الصـــــدقات  (9)واملـــــراد بـــــه هنـــــا املســـــاكني والفقـــــراء معـــ وســـ

 
 (.388 6انظر: النجم الوهاج) (1)
 (.388 6(، والنجم الوهاج)232 12(، والبيا )445 8الكبري)  انظر: احلاوي (2)
  ب(.99) (3)
 .)ال(( والسياب يقتىي حذفيعته يف النسختني)ال (4)
 (.438-437 8الكبري)  انظر: احلاوي (5)
 ما بني املعكوفني يف األصل)قوهلم(، واملثبت من)ز(. (6)
الرفعـة بعـد ا  نقـل قـول املـاوردي قـال: واخلـالف علـى  تبع املؤلف ابن الرفعـة يف هـذا، فـن  ابـن   (7)

هذا أنـه لـب التسـوية بيـنهم كـذوي القـرع يفهـم أ  التسـوية يـف الـذكر والـذكر واألنثـى ال بـني  
ــا   ــنهم ههنـ ــذكر مـ ــرح أب  الـ ــد صـ ــه قـ ــرع؛ لكنـ ــوية بـــني ذوي القـ ــذه التسـ ــى؛ أل  هـ ــذكر واألنثـ الـ

القـــــــرع كـــــــاملرياث، أي اختصاصـــــــه  يســـــــاوي األنثـــــــى  ـــــــالف ذوي القـــــــرع؛ أل  ســـــــهم ذوي  
والوصـية فيسـوى بـني    ابلعصبات يفىل فيه الـذكر علـى األنثـى، وسـهم اليتـامى عطيـة كـالوقف

 (.486الذكر واألنثى. انظر: املطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف)
 (.388 6(، والنجم الوهاج)358 6الطالبني)انظر: روضة   (8)
 (.138 6(، وهناية احملتاج)357 6(، وروضة الطالبني)333 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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  .(1)بيا  حقيقة الفقري واملسكني والفرب بينهما وذلك عند ذكرمها مًعا
فهمـا إذا ذكــر أحــدمها خاصـة فيتنــاول القســمني وال فــرب مـن أ  يكونــوا مــن املرتزقــة 

 .(2)و ريهم على املذهب
وا عـــن وفيـــه وجـــه أنـــه يـــتص ابملســـاكني وأهـــل اجلهـــاد الـــذين عجـــز : قـــال املـــاوردي

اجلهـــاد ابلزمانـــة أو املســـكنة، وعلـــى املـــذهب اـــوز أ  يـــص بـــه بعىـــهم كالزكـــاة واتهـــد 
بني سـهمهم  (3)اإلمام رأيه يف التسوية والتفىيل ةسب احلاجة، واوز له أ  امع]هلم[

 .(4)من الزكاة وسهمهم من اخلمس وحقهم من الكفارات فتصري هلم ثالثة أموال
إقلــيم علــى مــن فيــه  (5)وهــل يصــرف كــل مــال عليــه اســتيعاام،وعلــى الثــاين اــب 

 منهم فقط؟ 
، ولــب التســوية بيــنهم حــا (7)فيــه قــول أيب إســحاب املتقــدم (6)املــذهب ال، وقيــل

وإذا اجتمــع يف واحــد يــحتم ومســكنة أحعطــي ابليــتم دو  املســكنة، وال  ،بــني الــذكر واألنثــى
ه مـن الزكـاة ليتميـز أهـل الفـيء عـن أهـل اوز له أ  امع بـني سـهمه مـن اخلمـس وسـهم

الزكـــاة ومســـاكني اخلمـــس عـــن مســـاكني الزكـــاة ولكـــن اـــوز أ  يـــدفع إليـــه مـــن الكفـــارات 
نعو  مااًل، وال حتص الكّفارة أبحد الفريقني  .. انتهى(8)فيصري إليهم ماال  ًو

مــا  علــى األول اــوز أ  يــص بــه بعىــهم فيــه نظــر، وســيها يف كــالم الرافعــي قولــه

 
  أ[.118ل  - أ15 ل6انظر: اجلواهر البحرية ]( 1)
 (357 6(، وروضة الطالبني)333 7(، والعزيز شرح الوجيز)232 12انظر: البيا ) (2)
 كوفني ساقط من األصل واملثبت من )ز(.ما بني املع (3)
 (.143 7(، وحتفة احملتاج)438 8الكبري)  انظر: احلاوي (4)
 عبارة )ز(: )مال كل(، ابلتقدأ والتهخري. (5)
 ساقط من)ز(.  )قيل( (6)
 (.233تقدم قوله يف) (7)
 (.439-438 8الكبري)  انظر: احلاوي (8)
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ــه ــد ،(1)يالفـ ــو حامـ ــي/ أبـ ــروا  والشـ ــه األول وذكـ ــة مـــن أصـــحابه   يـــذكروا إال الوجـ ومجاعـ
 .(2)خالف أيب إسحاب عليه
 : ألبناء السبيل: السهم اخلامس
وحكمهــــم  (4)وســــيها بيــــاهنم يف قســــم الصــــدقات إ  شــــاء هللا (3)وهــــم املســــافرو 
  .(6) اختصايف كل إقليم مبن فيه منهم وبكوهنم من املرتزقة(5)حكم املساكني يف 

وهـو   (8)وفيـه وجـه أنـه ال يشـرتط ،(7)ومقتىى كالم اجلمهور اشرتاط احلاجة فـيهم
 كاخلالف يف اشرتاطه يف اليتامى. 

يف املسـاكني إال أنـه قـال هنـا  عي رَّ املاوردي على اختصاصه اـم وعمومـه كمـا فــي   عّ رَّ وفـي 
هنــا يــتص ابجملاهــدين فكــا  الشــخص جماهــدا وابــن ســبيل فيعطــى أبي  (10)قلنــا (9)/إذا

  .(11)نالسببني شاء وليس أحدمها أخص به من اآلخر وال امع له بني األمري

 
( "وقـــد مـــر يف ابب الوصـــية: أ  عنـــد االنفـــراد يـــدخل يف  333 7قـــال يف العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (1)

الفقـراء، وحيندـذ،  اسم الفقراء املسـاكني، وابلعكـس، ولفـ  املسـاكني مفـرد هاهنـا: فيـدخل فيـه  
فقىــية القــول توجــب التعمــيم يف مســاكني الناحيــة، أو املســاكني كلهــم، يتنــاول الفقــراء أيىــا،  

 وإيراد بعض األئمة يوافق هذه القىية".
 (.438 8الكبري)  انظر: احلاوي (2)
 (.233 12(، والبيا )439 8الكبري)  انظر: احلاوي (3)
  أ[.26 ل6]انظر: اجلواهر البحرية  ( 4)
 واملثبت موافق ملا يف )ز(.  )كل((، والسياب يقتىي حذفاختصايف يف األصل)كل (5)
 (.356 6(، وروضة الطالبني)333 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
(،  356 6وروضـة الطـالبني)  (،333 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)509 11انظر: هناية املطلب) (7)

 (.493 16النبيه)وكفاية 
( مث قـــال: بعـــد ذكـــر هـــذا الوجـــه "وهـــذا  ريـــب جـــدا ال تعويـــل  509 11انظـــر: هنايـــة املطلـــب)  (8)

 عليه".
  أ(.100) (9)
 يف)ز(: )قال(. (10)
 (.440-4339 8الكبري)  انظر: احلاوي (11)
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و تمـــــل أ  اـــــيء فـــــيهم ويف املســـــاكني اخلـــــالف فيمـــــا إذا اجتمـــــع يف واحـــــد مـــــن 
 .(1)مستحقي الزكاة صفتا 

  .(2)هذا بيا  أرابب السهام ولب التسوية بني األصناف اخلمسة
مــر أهنــا لــب يف ذوي القــرع إال أنــه يفىــل  وأمــا التســوية بــني آحــاد الصــنف فقــد

 .(3)الذكور على اإل ث 
وأمــا مــن عــداهم مــن األصــناف فينبــ  علــى أ  ذلــك يــتص ابجملاهــدين أم ال؟ إ  
قلنا يتص ام وجبت التسوية حا بني الذكر واألنثـى، وإ  قلنـا ال   لـب يف املسـاكني 

 ويصرف إليهم على قدر حاجاهم مع استيعاام وهو ظاهر ما مر عن املاوردي.
وإ     ،حلكم فــــيهم كمــــا يف املســــاكنيوأمــــا اليتــــامى فــــن  شــــرطنا فــــيهم احلاجــــة فــــا

 
( "إذا اجتمـع يف شــخص صــفتا ، فهــل يعطــى  329-328 2قـال النــووي يف روضــة الطــالبني)  (1)

 اما، أم أبحدمها فقط؟  
 فيه طرب. أصحها: على قولني.

 أظهرمها: إبحدامها، فيهخذ أبيتهما شاء.
 والطريق الثاين: القطع اذا.  

 طى اما.والثالث: إ  احتد جنس الصفتني، أعطي إبحدامها، وإ  اختلف فيهما، فيع
فاالحتــاد، كــالفقر مــع الغــرم ملصــلحة نفســه، ألهنمــا  خــذا  حلاجتهمــا إلينــا. وكــالغرم ل صــالح مــع  
ــا ابملنـــع، فكـــا  العامـــل   ــالفقر والغـــزو. فـــن  قلنـ ــا إليهمـــا. واالخـــتالف، كـ الغـــزو، فنهنمـــا حلاجتنـ

م صـــدقة  فقــريا، فوجهــا . بنــاء علــى أ  مــا  خــذه العامـــل أجــرة، ألنــه إمنــا يســتحق ابلعمــل، أ
 لكونه معدودا يف األصناف؟ وفيه وجها .

 وإذا جوز  اإلعطاء مبعنيني، جاز مبعا ، وفيه احتمال للحناطي.
ـه أ  يطالبـه بدينـه،   قلت: قال الشـي/ نصـر: إذا قلنـا: ال يعطـى إال بسـبب، فهخـذ ابلفقـر، كـا  لغًر

ه فقـريا، فـال بـد مـن  فيهخذ ما حصل له. وكذا إ  أخـذه بكونـه  ارمـا، فـنذا بقـي بعـد أخـذه منـ
 إعطائه من سهم الفقراء، ألنه اآل  حمتاج. وهللا أعلم". 

 (.492(، واملطلب العايل]حتقيق: بكر بن سليم احلمدي[ يف)184 5انظر: التهذيب) (2)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف) (3)
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. وأمــا أبنــاء الســبيل فـــن  (1)نشــرتطها وجبــت التســوية مطلقــا حــا بــني ذكــورهم وإ ثهــم
وإ    نشـرطها فيظهـر وجـوب التسـوية بيـنهم، وعلـى   ،شيريْطنيا فيهم احلاجة أعطي بقدرها

أحـد  دي قِـ إذا فح وكـذا  ،شيء عن حاجة ذوي احلاجات رد إىل بقيـة السـهام لي ىح األول لو في 
ــول هللا  ــهام إال ســــهم رســ ــي الســ ــهمهم علــــى ابقــ ــناف يــــوزع ســ ــد ☺األصــ ــه يعــ  (2)فننــ

  .(4)ويشرتط يف الكل اإلسالم، (3)للمصاحل على املذهب
 .(5)ومن ادعى أنه مسكني أو ابن سبيل قبل قوله بغري بينة

 : يف األمخاس األربعة: الطرف الثاين
 (7)وأمــا بعــده ففيهــا ]ثالثــة[ (6)الصــالة والســالموقــد مــر حكمهــا يف حياتــه عليــه 

 : أقوال
ــاره ابــــن : أحــــدها ــوله واختــ ــاحل كخمــــس اخلمــــس املىــــاف إىل هللا ورســ ــا للمصــ أهنــ

فيكــو  للمصــاحل مــن مــال الفــيء أحــد وعشــرو  ســهما مــن مخســة وعشــرين ، (8)عصــرو 
علــى القيـام بكفــايتهم تصـرف يف األهـم فــاألهم منهـا، ومـن أمههــا إعانـة املرتزقــة مـن اجلنـد 

  .(9)وما  تاج إليه اإلمام يف كفالته وكفالة عياله
ونســـــــــبه القاضـــــــــي واإلمـــــــــام إىل القـــــــــدأ أهنـــــــــا تقســـــــــم علـــــــــى اجلهـــــــــات : والثـــــــــاين

 
 (.438 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 يف)ز(: )يعده(. (2)
 (.358 6(، وروضة الطالبني)334 7(، والعزيز شرح الوجيز)184 5انظر: التهذيب) (3)
 (.358 6(، وروضة الطالبني)334 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (4)
 (.514 11انظر: هناية املطلب) (5)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف) (6)
 ما بني املعكوفني يف األصل)أربعة(، واملثبت من)ز(، أل  املصنف سيذكر ثالثة أقوال هنا. (7)
(، والتعليقـــــــة]حتقيق: دايرا ســــــــياك[  742انظـــــــر: االنتصـــــــار]حتقيق: عبــــــــدالعزيز الرومـــــــي[ يف)  (8)

ــز شــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــوجيز)132 5(، والتهــــــــــــــــــذيب)487يف) ــة  335 7(، والعزيــــــــــــــــ (، وروضــــــــــــــــ
 (.358 6الطالبني)

 (.519 16(، وكفاية النبيه)358 6(، وروضة الطالبني)184 5انظر: التهذيب) (9)
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  .(1)اخلمس كما يقسم اخلمس وعلى هذا يقسم الفيء كله مخسة أقسام
ــ (2)األصــــو أهنــــا للمرتزقــــة املرصــــدين للجهــــاد ال  ــــري : والثالــــث ــام فيقســ مها اإلمــ

  .(3)عليهم
 : واملقاتلو  ضراب 

 .(5)وهم الذين يغزو  إذا نشطوا(4)ضرب أهل الصدقات 
  ،وهم املرادو  هنا (6)وضرب أهل قتال وهم املرابطو  يف الثغور املرصدو  للجهاد

 : وعلى اإلمام يف مراعاة القسمة بينهم أمور
 : أ  يىع ديوا : األول

ــدفرت  ــديوا  الـ ــذي يح والـ ــةالـ ــاء املرتزقـ ــه أمسـ ــوا فيـ ــه،  (7) ثبتـ ــيهم فيـ ــم و صـ ــدر أرزاقهـ وقـ
ويستحب أ  يىع لكل عدد يراه كالعشرة وحنوها أو قبيلة عريفا ليجمعهم وقـت العطـاء 

 
( قـــــال  116(، واملطلـــــب العـــــايل]حتقيق: حممـــــود ســـــنيد[ يف)447 11انظـــــر: هنايـــــة املطلـــــب)  (1)

 ( " وهذا  ريب".358 6الطالبني)النووي يف وروضة 
  ب(.100) (2)
(،  335 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)132 5(، والتهـــــذيب)447 11انظـــــر: هنايـــــة املطلـــــب)  (3)

 (.135 7(، وحتفة احملتاج)389 6(، والنجم الوهاج)358 6وروضة الطالبني)
 يف)ز(: )صدقات(. (4)
ــا امل443 8قـــــال املـــــاوردي يف احلـــــاوي الكبـــــري)  (5) ــنائع  ( "وأمـــ ــة فهـــــم أرابب املعـــــائش والصـــ تطوعـــ

واألعراب الذين يتطوعو  ابجلهاد إ  شاءوا ويقعدو  عنه إ  أحبـوا، و  يثبتـوا يف الـديوا ، وال  
جعل هلم رزب فهؤالء يعطو  من الصدقات من سهم سبيل هللا، وال حـق هلـم يف الفـيء، وهلـذا  

عـرااب، ويسـمى املقاتلـة مهـاجرين  ميز أهل الصدقة عن أهل الفـيء وقـد كـا  املتطوعـة يسـمو  أ
 فتميزوا اذين االثنني لتميزهم يف املالني".

 (.443 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
ــالبني)  (7) ــة الطــــ ــر: روضــــ ــاج)359 6انظــــ ــاوردي يف احلــــــاوي  390 6(، والــــــنجم الوهــــ ــال املــــ (، قــــ

علــى  ( "فقــد اختلــف يف تســميته ابلــديوا ، فقــال قــوم: أل  كســرى اطلــع يومــا  463 8الكبــري)
كتابــه وهــم منتحــو  مــع أنفســهم فقــال: " ديوانــه " أي جمنــو  فســمي وضــع جلوســهم ديــوا .  
وقــال آخــرو : مســي بــذلك أل  الــديوا  اســم للســالطني فســمي الكتــاب ابمسهــم لوصــوهلم إىل  
  وامض األمور وضبطهم الشاذ ومجعهم املتفرب مث مسي موضع جلوسهم ابمسهم فقيل ديوا ".
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يــزهم عنــد القســمة، ويبحــث عــن حــاهلم عنــد احلاجــة  (1)و ىــرهم وقــت احلاجــة إلــيهم ًو
  .(2)إليه

 .(3)النقيب، وقيل النقيب فوب العريف يكو  على مجاعة من العحرفاء: والعريف
ــال يفىــــــــل : الثووووووووواين ــة، فــــــ ــاء بقــــــــدر احلاجــــــ ــة يف اإلعطــــــ أ  يســــــــوي بــــــــني املرتزقــــــ

ــرة لـــــه، ــبق يف اإلســـــالم، أو يف اهلجـــ ــه، وال علـــــم، وال  بعىـــــهم علـــــى بعـــــض بســـ أو آلابئـــ
ورع، وال شــــــرف نســــــب، بــــــل يعطــــــى كــــــل أحــــــد علــــــى قــــــدر حاجتــــــه، فيتعــــــرف حالــــــه 
ــا   ــائر مــــؤهنم، ويراعــــى يف ذلــــك الزمــ ــاهم وكســــوهم وســ ــه وقــــدر نفقــ وعــــدد مــــن يف نفقتــ
ــن  ــاده مـــ ــه واقتصـــ ــال الشـــــخص يف ثروتـــ ــا يعـــــرض مـــــن رخـــــص و ـــــالء، وحـــ ــا  ومـــ واملكـــ

ؤ ت كلهـــــــا، وليتفـــــــر  للجهـــــــاد، ويكفـــــــي عـــــــادة بلـــــــده يف املطـــــــاعم، فيكفيـــــــه هـــــــذه املـــــــ
املســـــــــلمني مؤنتـــــــــه فيعطيـــــــــه نفقـــــــــة زوجتـــــــــه أو زوجاتـــــــــه إ  كـــــــــا  لـــــــــه زوجـــــــــات علـــــــــى 

  .(5)وفيه وجه أنه ال يحزاد على نفقة واحدة، (4)النص
ــو نكـــو جديـــدة زيـــد يف إعطائـــه، ومؤنـــة عبـــده الـــذي يدمـــه يف سياســـة دوابـــه  ولـ

احتــاج إىل عبيــد للخدمــة، ومؤنـة فرســه إذا كــا  ةــن و ريهـا إذا كــا  ةــن يــدم، وكـذا إذا 
يركــب يف احلــرب وكــذا مؤنــة عبــده أو عبيــده الــذين يقــاتلو  معــه ال الــذي يعينــه للزينــة أو 

 .(6)التجارة
وقــال بعىــهم لــيس ذلــك لألجنــاد بــل هــو إىل رأي اإلمــام فــن  أمــره بــذلك أعطــاه  

 
 م(.يف)ز(: )و صره (1)
 (.135 7وحتفة احملتاج)  (،390 6(،والنجم الوهاج)359 6انظر: روضة الطالبني) (2)
 (.391 6انظر: النجم الوهاج) (3)
(،  335 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)185-184 5(، التهذيب)162 4انظر: األم للشافعي ) (4)

 (.136 7احملتاج)(، وحتفة  519 16(، وكفاية النبيه)359 6وروضة الطالبني)
 (.  519 16(، وكفاية النبيه)524 11انظر: هناية املطلب) (5)
 (  337 7(، والعزيز شرح الوجيز)185 5(، والتهذيب)523 11انظر: هناية املطلب) (6)
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  .(4)مجع الزمىن   يعط نفقتهم (3)ده فن  كا نزمن ع (2)ما (1)كفايتهم وعبده الزمن
  .(5)وإ    يكن له عبد وال فرس اشرتاي إليه أو أعطيا له إذا كا  يليقا  به

ــة  ــاك ســـالح ودواب موقوفـ ــن هنـ ــوب إذا   يكـ ــى الســـالح واملركـ ــي يعطـ ــال القاضـ قـ
  .(6)لذلك وال مشرتاة من سهم املصاحل

ولدوابــــــــــــــه يف الغــــــــــــــزو وإ   لعبــــــــــــــد واحــــــــــــــد إذا كفــــــــــــــاه لــــــــــــــه  (7)/وال يعطــــــــــــــى إال
وهــــــــــذا يقتىــــــــــي أنــــــــــه ، (8)كــــــــــا  يعطــــــــــى نفقــــــــــة العــــــــــدد مــــــــــن الزوجــــــــــات يف األربــــــــــع

ة يَّ رِّ وأ  ال يعطـــــــــــــــــى إال نفقـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــح  ،يشـــــــــــــــــرتي لـــــــــــــــــه املركـــــــــــــــــوب وإ  كـــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــه
ــدة ــم يف نفقتـــــــــــــه أطفـــــــــــــاال كـــــــــــــانوا أو  تو ، (9)واحـــــــــــ كفيـــــــــــــه مؤنـــــــــــــة أوالده الـــــــــــــذين هـــــــــــ

ــه نفقـــــــــــتهم وكلمـــــــــــا  ــذين يلزمـــــــــ ــارا، وحصـــــــــــة البـــــــــــاقي ابلـــــــــ زادت احلاجـــــــــــة بكـــــــــــه كبـــــــــ
 .(10)الولد زاد يف إعطاء أبيه

 
كــا  شــاابً. انظــر:  : املــريض مرضــاً طــويالً، أو هــو الــذي أصــابته آفــة أضــعفت حركتــه وإ   الــزمن  (1)

 ( مادة)زمن(.256 1(، واملصباح املنري)184 2النظم املستعذب)
 ساقط من)ز(. )ما( (2)
 هنا بياض ابألصل، والكالم متصل يف )ز( دو  بياض. (3)
( "إذا احــذ الرجــل مــنهم عبيــدا زمــىن ال  520 16(، وكفايــة النبيــه)523 11يف هنايــة املطلــب)  (4)

 اخلدمة، وال القتال، فال نلتزم بنفقاهم".يتهتى منهم  
 (.360 6(، وروضة الطالبني)337 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.151انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (6)
  أ(.101) (7)
وإمنـا يقتصـر    ( "360 6(، قـال النـووي يف روضـة الطـالبني)337 7انظر: العزيـز شـرح الـوجيز) (8)

عبيـــد اخلدمـــة علـــى واحـــد إذا حصـــلت بـــه الكفايـــة. فهمـــا مـــن ال حتصـــل كفايتـــه إال  دمـــة  يف  
 عبيد، فيعطي ملن  تاج إليه، ويتلف ابختالف األشخايف". وهللا أعلم.

 (.151انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (9)
 (.336 7(، والعزيز شرح الوجيز)443 8انظر: احلاوي الكبري ) (10)
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وفيــه وجــه أنــه ال ، (2)شــيًدا مث يــزاد يف كــل عــام (1) ويعطــى املنفــوس: قــال الشــافعي
واــــرى علــــى بحعــــده يف العبيــــد : قــــال الرافعــــي، (3)يعطــــى األوالد شــــيء ألهنــــم ال يقــــاتلو 

  .(4)والزوجات 
ويتفقـد اإلمــام أحــواهلم فمـن زادت عيالــه زاد عطــاءه ومـن نقصــت مبــوت أو طــالب 

 .(5)أو  ري ذلك نقص من عطائه
هــل نقــول ملكــه مث يصــرفه  (6)ومــا يعطــاه لنفســه ًلكــه، ومــا يعطــاه لزوجتــه وولــده

  صل هلم فيتوىل اإلمام أو منصوبه صرفه إليهم؟  (7)إليهم من جهته أو ال؛ بل ]امللك[
 : فيه قوال 
 ،وجعل القولني يف أوالد املرتزقة بعد موته (8)أوهلما، وبه قطع بعىهم: أشبههما

واإلمــــام حكــــم يف األوالد الــــذكور فــــن  قلنــــا مبــــا ًلكــــو  مــــن الفــــيء ففــــي اإل ث 
  .(9)وجها 

 
وللمولـود: منفـوس؛ ألهنـا وضـعته نفسـاً    ،ويقال: ألمـه نفسـاء  ،: املولود ساعة تىعه أمهملنفوسا (1)

 (.189(، والزاهر يف  ريب ألفا  الشافعي يف)239 6أي دماً. انظر: لسا  العرب)
 (.162 4انظر: األم للشافعي ) (2)
ونقل احلناطي، وأبو الفرج الزاز وجها  ريبا: أنه ال يعطي لألوالد شيدا؛ ألهنـم ال   قال الرافعي " (3)

(،  337-336 7وهــذا شــاذ ضــعيف". انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  "  يقــاتلو ". قــال النــووي
 (.359 6وروضة الطالبني)

 (.338 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.444 8انظر: احلاوي الكبري) (5)
 يف)ز(: )لولده وزوجته(، ابلتقدأ والتهخري. (6)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (7)
 (.359 6(، وروضة الطالبني)337 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
ــة املطلــــب)  (9) ( " وإ  حكمنــــا أبهنــــم ًلكــــو ، فقــــد اختلــــف أصــــحابنا يف  519 11قــــال يف هنايــ

، فمنهم من أوجب ذلك طردا للباب، ومنهم من خصـص إاـاب التمليـك  مليك بنات املرتزقة
غلما  الـذين يتوقـع أ  يبلغـوا رجـاال للقتـال كـقابئهم. مث الـذين أوجبـوا مليـك النسـاء اختلفـوا  ابل

، فمــال األكثــرو  إىل أنــه ال اــب ملــيكهن. ومــا  ، ولــيس مــن بنــات املرتزقــةيف زوجــات املرتزقــة
ــر  ــة  ذكـ ــة، ويف كيفيـ ــدار الكفايـ ــى مقـ ــدور علـ ــل يـ ــن  الكـ ــذول، فـ ــدر املبـ ــا يف القـ ــر خالفـ  ه ال اـ

= 
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رتزقـــة ابلفىـــيلة إذا رأى ذلـــك، وعـــن ويف املــذهب وجـــه أ  ل مـــام التفىـــيل بــني امل
يف  (1)أنـــه إذا كـــا  يف املـــال ســـعة أو أع اإلمـــام أ  يـــنهج مـــنهج عمـــر صـــاحب التقريـــب

 .(2)التفىيل كا  له ذلك 
 : أ  يقدم يف التنزيل يف الديوا  واإلعطاء من هو أوىل ابلتقدأ: الثالث
القرشــيني علــى  ــريهم، وهــم أوالد النىــر بــن كنانــة، ويقــدم مــنهم بــ  هاشــم فيقــدم 

،مث يقــدم بعــدمها بــ  عبــد الــس، مث (3)وبــ  املطلــب علــى  ــريهم، ويســوى بــني القبيلتــني
م، مث يْ بـ  نوفـل، مث بـ  عبـد العـزى، مث بـ  عبــد الـدار، مث بـ  زهـرة بـن كـالب، مث بـ  تـــي 

رضــي هللا -بــن كعــب، وســّوى عمــر  يّ دِ بــ  ســهم، مث بــ  عــي و مث بــ  خمــزوم، مث بــ  مجــحي 
و وبـ  سـهم ّي علـى بـ  مجـحي دِ عـي  (4)، وقدم املهدي ]بـ [يّ دِ بني ب  سهم وب  عي   -عنه

فنذا انقىت قـريش قـدم األنصـار وهـم األوس ، ب  عامر بن لؤي (5)ملكا  عمر، مث قدم
 . (6)واخلزرج على سائر العرب نص عليه

يّ وقــــــــــال  يقـــــــــــدم ســـــــــــائر العـــــــــــرب الـــــــــــذين هـــــــــــم أقـــــــــــرب إىل رســـــــــــول : السَّريْخســـــــــــِ
 .(8)من األنصار على األنصار ☺ (7)/ هللا

 
قــدر كفــايتهم    صــرف مقــدار الكفايــة الــرتدد الــذي ذكــر ه. فالــذي هــو التحقيــق مليــك املرتزقــة

املتصــلني القــدر ألجلــه يف  ويفــوض األمــر إلــيهم. ومــنهم مــن رأى إاــاب مليــك كــل واحــد مــن  
 الكفاية.

هو: أمري املؤمنني أيب حفص عمـر بـن اخلطـاب بـن نفيـل العـدوي القرشـي رضـي هللا عنـه، أحـد   (1)
اخللفاء الراشدين، ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة، كا  من أشراف قـريش، وإليـه كانـت  

 (.137 4الغابة )(، وأسد 74 2السفارة يف اجلاهلية. انظر: االستيعاب )
 (.518 11انظر: هناية املطلب ) (2)
 (.137 7(، وحتفة احملتاج)361-360 6(، وروضة الطالبني )528 4انظر: الوسيط ) (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)ابن(، واملثبت من)ز(. (4)
 يف)ز(: )يقدم(. (5)
العزيــــــــز شــــــــرح  (، و 528 4(، والوســــــــيط)304 3(، واملهــــــــذب)167-166 4انظــــــــر: األم )  (6)

 (.137 7(، وحتفة احملتاج)361 6(، وروضة الطالبني)339-338 7الوجيز)
  ب(.  101) (7)
 (.527 16(، وكفاية النبيه)361 6(، وروضة الطالبني)340 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
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 .(2)وابن الصبا  (1)كالم الشافعي على ذلك وهو ظاهر كالم البندنيجيل ي ومحيي 
ــيطصـــــــــــاحب وقـــــــــــال  ــار، : (3)احملـــــــــ ــاجرين علـــــــــــى األنصـــــــــ  تمـــــــــــل تقـــــــــــدأ املهـــــــــ

ــري قـــــــــــــريش ــاجرين مـــــــــــــن  ـــــــــــ ــه ،أي املهـــــــــــ يقتىـــــــــــــيه وزايدة  وكـــــــــــــالم صـــــــــــــاحب التنبيـــــــــــ
 .(5)؛ لكن ال قائل بذلك الزايدة فيتهول(4)عليه

 .(6)األنصار سائر العرب وعلى املنصويف يقدم بعد 
فيقدم بعدهم محىير، مث ربيعة، مث مجيع ولـد عـد  ، مث ولـد قحطـا  :  قال املاوردي

واألنصار من ولد  ،على السابقة كما يف قريش وعد   وقحطا  أبو العرب   (7)و]رتبهم[
 . (8)قحطا  مث من بعد العرب العجم

، (9)ابلنسب بـل ابلسـن والفىـائلوال تقدأ فيهم : قال صاحبا املهذب والتهذيب

 
 (.177انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (1)
 (.1137الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف)انظر:   (2)
صاحب "احمليط" هو: أبـو سـعد حممـد بـن  ـ  بـن منصـور اجلنـزي، النيسـابوري، اإلمـام، شـي/   (3)

ــافعية ــاحب الغــــزايل  ،الشــ ــذهب،  ،وأيب املظفــــر اخلــــوايف  ،صــ ــا وبــــرع يف املــ ــه امــ ــه    تفقــ وحــــرج بــ
ــو  ــدات، تـ ــا  جملـ ــيط مثـ ــرح الوسـ ــيط يف شـ ــانيفه احملـ ــن تصـ ــني  األصـــحاب، ومـ ــا  وأربعـ ــنة مثـ يف سـ

وطبقـــــات الشـــــافعية    ،(325ومخســـــمائة. انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية البـــــن قاضـــــي شـــــهبة يف)
 (.25 7الكهى)

( "ويبــــدأ فيــــه ابملهــــاجرين ويقــــدم األقــــرب فــــاألقرب إىل  236قــــال أبــــو اســــحاب يف التنبيــــه يف)  (4)
بطنــا  يف    رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ويســوي بــني بــ  هاشــم وبــ  املطلــب فــن  اســتوى

 القرب قدم من فيه أصهار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ابألنصار مث بسائر الناس".
ــنيد[    (5) ــول يف املطلــــب العــــايل]حتقيق: حممــــود ســ ــن صــــاحب احملــــيط هــــذا القــ ــة عــ نقــــل ابــــن الرفعــ

( مث قال" نعم؛ املهاجرو  يقدم األقرب منهم فـاألقرب اىل رسـول هللا صـلى هللا عليـه  179يف)
 لم على الذين   يهاجروا، وهذا   نر من قال به  ريه".وس

 (.361 6(، وروضة الطالبني)340-339 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 ما بني املعكوفني يف األصل)دوهنم(، واملثبت من)ز(. (7)
 (.468-467 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
 (.188 5والتهذيب)(،  304 3انظر: املهذب) (9)
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 . (1)فيه أل  لنا يف الّنكاح خالفا يف مراعاة نسبهم وتوقف الرافعي
ــه قــــدم  ــث ال يعتـ ــه أو يف عدمــــه حيـ ومـــا تســـاوت الرتـــب يف النســــب حيـــث يعتـ

  .(2)ابلسن مث ابلسبق إىل اإلسالم واهلجرة
فـن   ،فـن  تقـاراب فيـه قـدم ابلـدين  ،يف اإلسـالم  (3)ابلسابقةوعكسه املاوردي فقدم  

فــن  تقــاراب فيهــا حــري اإلمــام بــني أ   ،فــن  تقــاراب قــدم ابلشــجاعة ،تقــاراب فيــه قــدم ابلســن
 . (5)وهذا هوا ملختار: قال النووي ،(4)يرتبهم ابلقرعة أو ابجتهاده ورأيه

الشــافعي يف األم واملختصــر علــى التقــدأ ابلســابقة عنــد التســاوي وقــد نــص : قلــتح 
  .(6)يف النسب

ــاس  : قـــــــال املـــــــاوردي ــانوا ال اتمعـــــــو  يف نســـــــب مجعهـــــــم ابألجنـــــ والعجـــــــم إ  كـــــ
كــــــــالرتك واهلنــــــــد والبلــــــــدا  مث إ  كانــــــــت هلــــــــم ســــــــابقة يف اإلســــــــالم ترتبــــــــوا عليهــــــــا وإال 

 
ــوجيز)  (1) ــرح الــ ــز شــ ــال يف العزيــ ــن  340 7قــ ــيهم ابلســ ــدأ فــ ــذيب أ  التقــ ( " مث يف املهــــذب والتهــ

 والفىائل، وال يقدم بعىهم على بعض ابلنسب، وفيه كالما :  
أحدمها: أ  املعته يف العرب القـرب مـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم والعجـم قـد يعـرف نسـبهم،  

  يف معرويف النسب منهم القرب والبعد أيىا.فينبغي أ  يعته
حكينـــا أ  هنـــاك عـــن كـــالم  و   والثـــاين: أ  النســـب يف ابب الصـــالة ابجلماعـــة مـــن األســـباب املقدمـــة،

: أ  الظـــاهر رعايـــة كـــل نســـب يعتـــه يف الكفـــاءة يف النكـــاح، وســـنذكر إ   -رمحـــه هللا-اإلمـــام  
علــى خــالف فيــه، فلــيكن ذلــك    أ  نســب العجــم مرعــي يف الكفــاءة  -تعــاىل حــده-شــاء هللا  

هاهنا قال األئمة: ومجيع الرتتيب املذكور يف هذه الوظيفة مستحب، ال مستحق واعلم أنـه قـد  
ــا، و    ــن والنســـب أيهمـ ــن السـ ــدم مـ ــر خـــالف يف أ  املقـ ــدأ للصـــالة ذكـ ــال التقـ ــبق يف خصـ سـ

 يذكروه هاهنا، بل أطلقوا تقدأ شرف النسب على السن، فليتهمل يف الفرب".
 (.137 7(، وحتفة احملتاج)361 6روضة الطالبني)و   (،340 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 يف)ز(: )فقدم يف السابقة(. (3)
 (.304انظر: األحكام السلطانية للماوردي يف) (4)
 (.362 6انظر: روضة الطالبني) (5)
 (.255 8(، وخمتصر املزين مع األم)167 4انظر: األم) (6)
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 (1)تهفبالقرب من ويل األمر فن  تساووا فبالسبق إىل طاع
  (3)ويف هذا نظر (2)وفيه إشارة إىل اعتبار النسب يف العجم: قال النووي 

وقـد ســبق يف التقــدأ للصـالة ذكــر خــالف يف أ  املقـدم مــن النســب : قـال الرافعــي
التقــدأ بشــرف النســب علــى الســن ومجيــع هــذا والســن أيهمــا و  يــذكروه هنــا بــل أطلقــوا 

 .(4)الرتتيب مستحب ال مستحق
ال يثبـــت يف الـــديوا  ابتـــداء اســـم صـــ  وال جمنـــو  وال عبـــد وال ضـــعيف ال : الرابـــع

يصلو للقتال لعًمى أو زمانٍة وحنومها، وإمنـا تثبـت أمسـاءهم ويصـرف إلـيهم إذا كـانوا عيـال 
 (5)/ يثبــت أمســاء الرجــال العــاقلني األحــرار األقــوايءاملقاتــل تبعــا لــه، وال اســم ذمــي وإمنــا 

 .(6)املسلمني املستعدين للغزو
وهذا قد يدخل يف قيد  ،وشرط املاوردي أ  يكو  فيه إقدام على القتال ومعرفة به

واألخـرس واألصـم ومـن أثبـت  ،واوز إثبـات األعـرج إ  كـا  فارسـا ال راجـال  ،االستعداد
وحــال  (7)ســهمه فــن    يكــن مشــهورا معروفــا وصــف وحلــي، بــذكر ســنه وقــدره ]ولونــه[

  .(8)وجهه ةيث يتميز عن  ريه
ــال  ــا  يف املـ ــه يف الـــديوا  أجيـــب إ  كـ ــذلك وطلـــب تنزيلـ ــاحل لـ ــاء رجـــل صـ ــو جـ ولـ

 .(9)سعة
 

 (.304األحكام السلطانية للماوردي يف)انظر:   (1)
 (.362 6انظر: روضة الطالبني) (2)
( "وعند االنتهاء إىل العجـم ال ًكـن التقـدأ ابلقـرب؛  526 16قال ابن الرفعة يف كفاية النبيه) (3)

ألنه ال تنىبط معرفته، بل من بعـد عـد   مـن العـرب ال ًكـن ضـبط قبـائلهم؛ لالخـتالف يف  
خر، وإمنا قدمناهم على العجـم للعلـم أب  العـرب أقـربن وإذا كـانوا كـذلك كـانوا  املقدم منها واملؤ 

 كالقبيلة الواحدة؛ فيقع التقدأ فيهم ابلسن والفىائل والسابقة إ  كانت هلم".
 (.340 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
  أ(.102) (5)
 (.138-137 7(، وحتفة احملتاج)340 7الوجيز)(، والعزيز شرح  529 4انظر: الوسيط) (6)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (7)
 (.363 6(، وروضة الطالبني)303انظر: األحكام السلطانية للماوردي يف) (8)
 (.245 12انظر: البيا ) (9)
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ه   يسـقط امسـه ولو طرأ على مـن أثبـت امسـه مـرض أو جنـو  فـن  كـا  يرجـى زوالـ
 .(1)وإ  طال، وإ  كا  ال يرجى أسقط

ويف إعطائــه مــا يعطــاه لــو كــا  مــن الذريــة اخلــالف اآلا علــى االبــن فيمــا إذا مــات 
  .(3)؟ وهذا أوىل ابإلعطاء(2)هل يعطى عياله

وإ  كـا   ،فن  قلنـا ال يعطـى فكـا  مرضـه ال بسـبب اجلهـاد أعطـي مـن الصـدقات 
وعلــى  ،بســببه فهــل يعطــى منهــا أو مــن ســهم املســاكني مــن مخــس اخلمــس؟ فيــه وجهــا 

  .الوجهني يشرتط فيه الفقر أو املسكنة  الفه على القول األول
، (4)وإذا مــات املقاتــل فهــل يبقــى لزوجتــه وأوالده مــا كــا  هلــم يف حياتــه فيــه قــوال 

  (6()5)[:]وقيل وجها 
 .(8()7)م سواء كانوا أ نياء أو فقراء كاملرتزبأنه يبقى هل: أظهرمها

 
 (.138 7(، وحتفة احملتاج)529 4انظر: الوسيط) (1)
 وخلف زوجة وأوالدا صغارا.. فهل يعطو  بعد موته؟   املرتزقةإ  مات أحد   (2)

 فيه قوال :  
 أحدمها: ال يعطو ؛ ألهنم إمنا أعطوا يف حياته تبعا له، فنذا مات املتبوع.. سقط التابع.

علـم أ  ذريتـه وزوجتـه يعطـو   والثاين: أهنم يعطو ؛ أل  يف ذلك مصلحة للجهاد؛ أل  اجملاهد: ما  
بعـد موتــه اشـتغل ابجلهــاد، ومـا علــم أهنـم ال يعطــو  بعـد موتــه اشـتغل ابلكســب هلـم، فيتعطــل  

 (.242 12(، والبيا )450 8اجلهاد. انظر: احلاوي الكبري)
 (.363 6(، روضة الطالبني)341-340 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 الشريازي: "وإ  مات اجملاهد وله ولد صغري أو زوجة ففيه قوال : " إسحابقال أبو  (4)

 (.304 3) انظر: املهذب
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (5)
 ذكر الغزايل وجهني:   (6)

أحـــدمها: أنـــه يســـقط إذا كـــا  ذلـــك بطريـــق التبعيـــة واآل  فقـــد مـــات املتبـــوع ولـــيس يف أنفســـهم قـــوة  
 اجلهاد.

اين: أنــه يستصــحب، إذ اجملاهــد إذا علــم أ  ذريتــه مىــيعو  بعــد وفاتــه اشــتغل ابلكســب. انظــر:  والثــ
 (.529 4الوسيط)

 (.363 6(، وروضة الطالبني)341 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
والوجــه اآلخــر: أهنــم ال يرزقــو ؛ ألهنــم ليســوا مبقــاتلني و  يبــق مــن كــانوا تبعــا لــه. انظــر: العزيــز    (8)

 (.341 7وجيز)شرح ال
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  .(1)وفيه وجه أنه يعطى االبن الصغري حا يبلد فيثبت امسه دو  البنت
فـن  كـا  الـزوج الثـاين مـن املرتزقـة  ،فن  قلنا يبقى بقي نصيب الزوجة إىل أ  تتـزوج

أيًىا قرر هلا كفايتها تبعا له ويبقى حق لألوالد إىل البلو  فن  بلغـوا عـاجزين عـن اجلهـاد 
 . (2)واالكتساب ملرض أو جنو  استمر عطاعهم

 : واملاوردي حكى فيمن بلد من أوالد املرتزقة مطلقا ثالثة أوجه
 حياء أو أموات. أهنم يعطو  سواء كانوا ذرية أ: أحدها
 ال يعطو  من الفيء بل يعدل ام إىل مال الصدقات إ  كانوا من أهلها : و نيها
وإ  كـانوا ذريـة أحيـاء  ،كـانوا ذريـة أمـوات   يعطـوا مـن مـال الفـيء  (3)إ :  والثالث

  .أعطوا منه ومنعوا من مال الصدقات 
ــال ــا  الـــــــذي أعجـــــــزهم عـــــــن القتـــــــا: قـــــ ل والصـــــــحيو عنـــــــدي أ  يحنظـــــــر فـــــــن  كـــــ

موجبـــــــــا لنفقـــــــــتهم علـــــــــى اآلابء بعـــــــــد البلـــــــــو  كوجواـــــــــا علـــــــــيهم يف صـــــــــغرهم كـــــــــاجلنو  
إىل  (5)يف مـــــــــال الفـــــــــيء و  يعـــــــــدل اـــــــــم (4)/ والزمانـــــــــة بقـــــــــوا علـــــــــى حكـــــــــم الـــــــــذراري

الصـــــــــدقات ســـــــــواء كـــــــــانوا ذريـــــــــة أحيـــــــــاء أو أمـــــــــوات، وإ  كـــــــــا  عجـــــــــزهم ال يوجـــــــــب 
ــز عـــــــن ]القتـــــــال[ ــاب مـــــــع العجـــــ ــم لقـــــــدرهم علـــــــى االكتســـــ ــتهم علـــــــى آابئهـــــ    (6)نفقـــــ

يعطـــــوا منـــــه وعـــــدل اـــــم إىل الصـــــدقات إ  كـــــانوا مـــــن أهلهـــــا ســـــواء كـــــانوا ذريـــــة أحيـــــاء 
 انتهى.  (7)أو أموات 

 ،(8)اجلهــاد أثبــت أمســاءهم اســتقالال وإال حميــتوإ  صــلحوا للقتــال فــن  ر بــوا يف 
 

 (.194انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (1)
 (.  341 7(، والعزيز شرح الوجيز)243 12(، البيا )305-304 3انظر: املهذب) (2)
 يف)ز(: )إهنم إ (. (3)
  ب(.102) (4)
 يف)ز(: )عنهم(. (5)
 ما بني املعكوفني يف األصل)االكتساب(، واملثبت من)ز(. (6)
 (.453-452 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
 (.363 6(، وروضة الطالبني)529 4(، والوسيط)352 8انظر: احلاوي الكبري) (8)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 303 

  .(1)وأثبت أمساءهم يف الصدقات : قال القاضي
 .(2)وأما البنات فريزقن إىل أ  ينكحن كالزوجة

ينبغي ل مام أ  يفرب أرزاب اجملاهدين يف كل سنة مرة واعل له وقتـا :  (3)اخلامس
ومعرفــة  (6)ويكــو  أحفــادهم وأحفــاد ذراريهــم ،(5)ويتــار أ  يكــو  أول احملــرم ،(4)معينــا

ولو رأى أ  يفرب كل ستة أشهر أو أربعـة أو   ،(7)ليكو  اإلعطاء أوله  ؛قدر نفقاهم قبله
  .(9)وال يبعض النفقة ابلتفرقة كل أسبوع،(8)أو كل شهر جاز: ثالثة قال املاوردي

وهــــو ظــــاهر كــــالم ابــــن  كالزكــــاةوفيــــه وجــــه أنــــه ال يفــــرب إال مــــرة واحــــدة يف الســــنة  
 .(10)الصبا 

 
   أقف عليه فيما أطلعت عليه من املصادر. (1)
 (.363 6(، وروضة الطالبني)341 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 يف)ز(: )اخلامسة(. (3)
 (.363 6(، وروضة الطالبني)341 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (4)
 (.443 8انظر: احلاوي الكبري) (5)
 (.251 8(، وخمتصر املزين مع األم)162 4أي  صيهم. انظر: األم للشافعي ) (6)
( "  196(،قال ابـن الرفعـة يف املطلـب العـايل]حتقيق: حممـد سـنيد[ يف)529 4انظر: الوسيط) (7)

ــم اذا   ــىن: أهنـ ــة املعـ ــه مـــن جهـ ــهم، وتفر ـــوا للقتــــال  ووجهـ ــت نفوسـ ــا اطمهنـ أعطـــوا ذلـــك يف أوهلـ
 واالستعداد له".

( " فــن  كانــت تســتويف يف وقــت واحــد مــن الســنة جعــل  305قــال يف األحكــام الســلطانية يف)  (8)
العطــاء يف رأس كــل ســنة، وإ  كانــت تســتويف يف وقتــني جعــل العطــاء يف كــل ســنة مــرتني، وإ   

يف رأس كــل شـهر؛ ليكــو  املـال مصــروفًا إلـيهم عنــد  كانـت تسـتويف يف كــل شـهر جعــل العطـاء  
 حصوله، فال  بس عنهم إذا اجتمع، وال يطالبو  به إذا أتخَّر".

(، وكفايـــــة  341 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)529 4(، والوســـــيط)186 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (9)
 (.531 16النبيه)

ــي[ يف)  (10) ــر املبطـ ــامل]حتقيق: عمـ ــال يف الشـ ــي  1119قـ ــنة،  ( " أ   صـ ــل أول السـ ــددهم قبـ عـ
حا إذا دخلت السنة يكو  قـد عـرف عـددهم فيعطـيهم، وال يقسـم يف السـنة إال مـرة واحـدة؛  

ــة ــراج  أل  اجلزيـ ــنة    واخلـ ــو  يف السـ ــا يكـ ــركو  إمنـ ــا املشـ ــى عنهـ ــ  اجنلـ ــي الـ ــتغل األراضـ مـــرة،  ومسـ
 فكذلك القسمة".
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، ومـنهم (1)ال اعل العطـاء أكثـر مـن مـرتني يف السـنة:  و ّلط املاوردي قائله، وقال
مـن قــال إذا فــرب يف الســنة مـرة فــرب يف آخرهــا وهــو أحـوط أل  اآلخــذ قــد ًــوت ويتعــذر 

 . (2)االسرتجاع
وقــال يف موضــع آخــر وقــت العطــاء يتلــف ابخــتالف القــولني يف مــال الفــيء فــن  
قيــل إنــه اخلمــس خاصــة فوقتــه الوقــت الــذي يتكامــل فيــه حصــول املــال، ســواء تعجــل أو 
أتخــر إال أ  تــؤخر جبايتــه بعــد اســتحقاقه فلهــم املطالبــة  بايتــه، وإ  قيــل أربعــة أمخــاس 

مبـال الفـيء، فـن  كـا  مسـتحقا يف دفعـه، جعـل الفيء مصروفة يف املصاحل فالوقت معته 
وقت العطاء يف دفعة من السنة، فنذا حل وفـاهم عطـاء السـنة أبسـره، وإ  كـا  مسـتحقا 
ــتة أشـــهر  ــاء وقتـــني، وقســـمه نصـــفني، فهعطـــاهم بعـــد كـــل سـ يف أوقـــات شـــا جعـــل للعطـ

 نصفا. 
وب، أل  أرزاقهــــم لــــري جمــــرى اجلعالــــة والوجــــ (3)والعطــــاء يكــــو  ملــــا مىــــى: قــــال

يكو  الوجوب واألداء : فتتعلق ةىور املال واألداء املستحق ةلول الوقت، وعلى األول
 متعلقني ةصول املال.

ا، فعلـى األول (4)[نيقال وجنس املعطـى يتفـرع علـى ]القـول املسـتحق هلـم : (5)أيىـً
ا أو حنطـــة، إال أ  يكـــو  يف مجلتـــه   (6)/ عـــروضاملـــال املـــهخوذ ســـواء كـــا  ذهبـــا أو ويرِقـــً

 . (7)قسم أمثاهناتباع و تف
 

وال اـب أ  اعـل للعطـاء يف السـنة أكثـر مـن وقتـني وال أ     ( "446 8قال يف احلاوي الكبـري) (1)
 اعله مشاهرة".

 (.197(، واملطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف)341 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
(. قـال  446 8احلـاوي الكبـري)  لكن كالم املاوردي خالف ما قاله املصنف عنـه حيـث قـال يف (3)

"ليس هو ملـا مىـى وال ملـا يسـتقبل أل  أرزاب املقاتلـة لـري جمـرى اجلعالـة" وهـذا القـول وقفـت  
 (.197عليه يف املطلب العايل ونسبه للماوردي. انظر: املطلب العايل يف)

 ما بني املعكوفني يف األصل)القول(، واملثبت من)ز(. (4)
 )القولني(.يف)ز(:  (5)
  أ(.103) (6)
 (.445 8انظر: احلاوي الكبري) (7)
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ال بـد أ  يكـو  املعطـى مـن مجلـة مـا قـدره مـن طعـام ألقـواهم وشـعري :  وعلى الثـاين
لدواام وثياب لكساويهم وحنوه، فن    يكـن منـه شـيء يف مـال الفـيء اعتـه قيمتـه ذهبـا 

إىل الـذهب  (2)من الذهب، فال يعدل منه (1)أو ورقا بسعر وقته، والورب أخص ابلعطاء
وإ   (3) إال إذا كــا  يف مــال الفــيء، أو كــا  األ لــب يف املعــامالت، وال يعطــى الفلــوس

 . انتهى.(4)راجت
ومىـــت الســـنة انتقـــل  (5)وإذا مـــات واحـــد مـــن املرتزقـــة بعـــد أ  مجـــع املـــال اإلمـــام 

 وجها : ، وإ  مات بعد اجلمع وقبل مىي السنة فقوال ، وقيل(6)نصيبه إىل ورثته
 .(7)أنه يصـرف إىل ورثتـه قسـط مـا مىـى مـن السـنة كـاألجرة يف اإلجـارة:  هرمهاأظ

 . (8)وهو املذهب: قال املاوردي
 .(9)ال يستحقو  شيًدا كاجلعل: والثاين

ــا  ــنة هــــل يلزمــــه قســــط مــ ــاء الســ وبنامهــــا بعىــــهم علــــى أ  الــــذمي إذا مــــات يف أثنــ
 ؟ (10)مىى

 .(11) ري مرضيا بعىهم منهما وهو اي رَّ وقال اإلمام قـي 

 
 يف)ز(: )من العطاء(. (1)
 يف)ز(: )عنه(. (2)
: عملـــة يتعامـــل اـــا مىـــروبة مـــن  ـــري الـــذهب والفىـــة وكانـــت تقـــدر بســـدس الـــدرهم.  الفلـــوس  (3)

 (.290(، والقاموس الفقهي يف)700 2الوسيط)انظر: املعجم 
 (.446-445 8انظر: احلاوي الكبري) (4)
 يف)ز(: )اإلمام املال(، ابلتقدأ والتهخري. (5)
ــر: األم)  (6) ــة املطلـــــــب)164 4انظـــــ ــالبني)520 11(، وهنايـــــ ــة الطـــــ (، وأســـــــىن  364 6(، وروضـــــ

 (.91 3املطالب)
 (.91 3(، وأسىن املطالب)364 6البني)(، وروضة الط342 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 (.454 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
 (.342 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 (.244 12(، والبيا )186 5انظر: التهذيب) (10)
ووجـه الشـبه عنـد هـذا القائـل مـن تشـبيه املـدة ابملـدة  ــري    ( "521 11قـال يف هنايـة املطلـب)  (11)

ال تنقص عن السـنة أصـالً، وهـذا توقيـف شـرعي    احملققني؛ من جهة أ  مدة اجلزيةمرضي عند 
متفق عليه، ومدة العطاء ال ضرب هلا، ولو أراد صـاحب األمـر أ  اعلهـا سـتة أشـهر أو أقـل،  
= 
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وأخــذ بــه مجاعــة  (1)ولــو مــات قبــل مجــع املــال وبعــد انقىــاء الســنة فظــاهر الــنص
  .(3)أنه ليس لورثته شيء والبغوي (2)منهم القاضي الطهي

  (4)والقاضي حسني يصرف نصيبه ةا  صل إىل ورثته وقال الشي/ أبو حامد
 .(6()5)هذا خطه مع خمالفته ]النص[: وقال املاوردي

واملـاوردي، واإلمـام،  وإ  مات قبل مجع املال وقبـل مـام السـنة، فقـد أطلـق الفـوراين
وبنــــاه األكثــــرو  علــــى الصــــورة ، (8)وهــــو ظــــاهر الــــنص (7)، أنــــه ال شــــيء لورثتــــهوالغــــزايل
وإ  قلنـــا يعطـــى نصـــيبه لوارثـــه ففـــي  ،، فـــن  قلنـــا ال شـــيء مث للورثـــة فهنـــا أوىل(9)املتقدمـــة

اخلــالف املــذكور فيمــا إذ مــات بعــد مجــع املــال وقبــل مــام  ،إعطائــه هنــا قســط مــا مىــى
 .(10)السنة

 
،  ل ذلــك يف اجلزيـــةجــاز وال معــرتض، وإذا كانــت املــدة تــنقص وتنقســم ابتــداًء، وال يتصــور مثــ

 استبا  أ  وجه البناء  ري سديد".
( "وإ  مــات قبــل أ  يصــري املــال الــذي فيــه عطــاعه لــذلك العــام  164 4قــال الشــافعي يف األم)  (1)

 إىل الوايل   تعط ورثته عطاءه".
 يف)ز( هنا زايدة)والطهي(. (2)
ــة الك  (3) ــر: التعليقــــــــــــــ ــق: دايرا ســــــــــــــــياك[ يف)انظــــــــــــــ ــا )641هى]حتقيــــــــــــــ (،  244 12(، والبيــــــــــــــ

 (.534 16(، كفاية النبيه)342 7(،والعزيز شرح الوجيز)186 5والتهذيب)
ــا )  (4) ــه)244 12انظـــر: البيـ ــة النبيـ ــنيد[  534 16(، وكفايـ (، واملطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــود سـ

 (.203-202يف)
 واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني ساقط يف األصل،  (5)
 (.454 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
  (،520 11هنايـــــــــــة املطلـــــــــــب)و   (،454 8 أ(، واحلـــــــــــاوي الكبـــــــــــري)229انظـــــــــــر: اإلابنـــــــــــة)ل  (7)

 (.530 4الوسيط)و 
 (.164 4انظر: األم للشافعي ) (8)
 وهي: لو مات قبل مجع املال وبعد انقىاء السنة.. (9)
 (.364 6(، وروضة الطالبني)342 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (10)
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وهــــــذا مجيعــــــه مبــــــ  علــــــى مــــــا إذا كــــــا  اإلمــــــام يعطــــــي يف احلــــــول : قــــــال الرافعــــــي
ي مـــــرة واحـــــدة وعـــــي  لـــــه وقتـــــا فـــــن  رأى العطـــــاء وقتـــــني فصـــــاعدا فاالعتبـــــار مبىـــــي املـــــدة  نيَّ

 .(1)املىروبة
 : فرعان

يف الـــــــديوا  عنـــــــد  (2)قـــــــال املــــــاوردي إذا أتخـــــــر العطــــــاء عـــــــن املثبتــــــني: أحووووووودمها
ــن  ــه كالــــــــديو  وإ    يكــــــ ــة بــــــ ــال حاصــــــــال فلهــــــــم املطالبــــــ ــا  املــــــ ــن  كــــــ اســــــــتحقاقهم فــــــ

 .(3)حاصال كانت أرزاقهم دينا على بيت املال وليس هلم مطالبة ويل األمر اا
وبغـري سـبب  (4)/ قال أيًىا إذا أراد ويل األمر إسقاط بعىهم بسبب جـاز:  الثاين

وال اــوز مــع  ،وإ  أراد بعىــهم إخــراج نفســه مــن الــديوا  جــاز إ  اســتغىن عنــه ،ال اــوز
حمــــاربتهم  اءح فـــي كْ قــــال وإذا جـــرد اإلمـــام اجلــــيش للقتـــال فـــامتنعوا وهــــم أي  ،احلاجـــة إال لعـــذر

وإذا جــرد أحــدهم لســفر أعطــاه  ،(5)ســقطت أرزاقهــم وإ  ضــعفوا عــنهم   تســقط عــنهم
 .(6)ئهنقلة سفره إ    يدخل يف تقدير عطا

 .(7)وإذا أمرهم اإلمام ابلغزو وجب: قال القاضي
ــا إذا  : (8)]السوووووووادس[ مجيـــــــع مـــــــا تقـــــــدم يف املنقـــــــول مـــــــن أمـــــــوال الفـــــــيء، )فهمـــــ
هـــــــي وقـــــــف علـــــــى املســـــــلمني يســـــــتغل : أو دور قـــــــال الشـــــــافعي (9)كـــــــا  فيهـــــــا أراٍض(

 .(10)ويقسم عليهم يف كل عام أبدا
 

 (.342 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 يف)ز(: )املسمني(. (2)
 (.305انظر: األحكام السلطانية للماوردي يف) (3)
  ب(.103) (4)
 ساقط من)ز(.  )عنهم( (5)
 (.367 6وروضة الطالبني )،  (306-305انظر: األحكام السلطانية يف) (6)
 ( من  ري نسبته اىل القاضي.534 16عليه. وهذا الكالم مذكور يف كفاية النبيه)  أقف  (7)
 ما بني املعكوفني يف األصل)الثاين(، واملثبت من)ز(، وهو املوافق للسياب. (8)
  . مجلة)فهما إذا كا  فيها أراٍض( مكررة يف األصل (9)
 (.166 4انظر: األم للشافعي ) (10)
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أمخاســــها، فهمــــا مخســــها فقــــد أطلــــق مجاعــــة مــــنهم والكــــالم يف مخســــها ويف أربعــــة 
  .(2)، القول أبهنا ألهل اخلمس، والشريازي، والغزايل، والبغوي(1)القاضي

املصـاحل  (4)من تفصيل سهامه فهما سـهام  (3)وذلك ال يكفي فال بد:  قال الرافعي
فــال ســبيل فيــه إىل القســمة بــل الطريــق فيــه إمــا الوقــف وصــرف الغلــة إىل املصــاحل أو البيــع 

 وصرف الثمن إليها والوقف أوىل، ويف مصريه وقفا بنفس احلصول اخلالف اآلا.
وأمــــــــا ســـــــــهم ذوي القــــــــرع فعلـــــــــى اخلـــــــــالف اآلا يف األمخــــــــاس األربعـــــــــة تفريعـــــــــا 

ــة[ ــا للمرتزقــ ــهم وســــهم الي (5)علــــى ]أهنــ ــبيل يرتتــــب علــــى ســ ــاء الســ ــاكني وأبنــ ــامى واملســ تــ
 : ففي هذه وجها  (6)عله وقفاجنذوي القرع إ  قلنا إنه وقف فهذه أوىل وإ    

 .أهنا كذلك : أحدمها
 انتهى.  (7)أهنا وقف أيًىا: وأظهرمها

  .(8)وأما أربعة أمخاسها فاملنصويف أهنا وقف
علــــى أ  أربعــــة أمخــــاس الفــــيء للمصــــاحل واختلفــــوا فيــــه فقــــال بعىــــهم هــــذا تفريــــع 

هــي : واملصــلحة يف الوقــف، فهمــا علــى القــول أبهنــا للمرتزقــة فتقســم بيــنهم، وقــال آخــرو 
 .(9) وقف مطلقا  الف املنقوالت وهو األصو

 
 أطلعت عليه من املصادر.  أقف عليه فيما  (1)
ــذب)  (2) ــر: املهــــــــــــــ ــذيب)530 4(، والوســــــــــــــــيط)305 3انظــــــــــــــ ــة  187 5(، والتهــــــــــــــ (، وكفايــــــــــــــ

 (.536 16النبيه)
 يف)ز(: )وال بد(. (3)
 يف)ز(: )سهم(. (4)
ــا بـــــــني املعكـــــــوفني يف النســـــــختني)أبناء املرتزقـــــــة  (5) ــامـــــ ــق ملـــــ ــو املوافـــــ ــرح    (، واملثبـــــــت هـــــ ــز شـــــ العزيـــــ

 (.343 7الوجيز)
 يف)ز(: )وقف(. (6)
 (.344-343 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 (.166 4انظر: األم للشافعي ) (8)
 (.365 6(، وروضة الطالبني)343 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 309 

وحيث قلنا ابلوقف إما تفريعا على أهنا للمصاحل أو على القولني مًعا ففي املراد بـه 
 : طريقا 

 : وعلى هذا فوجها  ،د الوقف الشرعيأ  املرا: أحدمها
  (1)واختاره املاوردي ،من احلصول أهنا تصري وقفا: أحدمها

ال؛ لكـــــن اإلمـــــام يقفهـــــا إ  رآه مصـــــلحة وإ  رأى قســـــمتها أو بيعـــــه : وأصـــــحهما
  .(3)فله ذلك  (2)ا[مثنه]وقسمة 

  .(5)يقفها (4)/ وكالم املاوردي يشري إىل وجه آخر وهو أنه اب على اإلمام أ 
أ  املـــــــــــــــــراد التوقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى قســـــــــــــــــمتها دو  الوقـــــــــــــــــف : والطريــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــاين

الشـــــــــــرعي فتقســـــــــــم الغلـــــــــــة ويتوقـــــــــــف يف الرقبـــــــــــة إىل أ  يســـــــــــتنزهلم عنهـــــــــــا بعـــــــــــوض أو 
ويـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك أ   (7()6) ـــــــــــــــريه ويقفهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع يف أرض الســـــــــــــــواد

 
 (.460 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني يف األصل)مثنه(،   (2)
 (.140 07(، وحتفة احملتاج366 6(، وروضة الطالبني)344 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
  أ(.104) (4)
( " وقال بعض أصـحابنا البصـريني: ال تصـري وقفـا إال أ  يقفهـا  460 8قال يف احلاوي الكبري) (5)

مـن أع أ  ينـزل عنـه مث    اإلمام لفظا أل  عمـر رضـي هللا عنـه اسـتنزل أهـل السـواد عنـه وعـارض
 وقفه، وهذا خطه، ألمرين: 

أحــدمها: أ  مــا ال يــتم وقفــه إال ابللفــ  إمنــا يكــو  فيمــا رد إىل خيــار الواقــف يف ملكــه ووقفــه وهــذا  
  ري مردود إىل خيار الواقف يف ملكه ووقفه فلم  تج إىل لف .
ني فصــارت ابالنتقــال وقفــا، وأمــا  والثــاين: أنــه حكــم قــد يثبــت ألرض الفــيء عنــد انتقاهلــا مــن املشــرك

 عمر رضي هللا عنه ففي فعله جوااب : 
 أحدمها: أ  الذي فعله هو أ  حكم بوقفها.

 والثاين: أنه استنزل الغامنني عن ملك فجاز أ  يقفه بلف  وليس كذلك الفيء، وهللا أعلم".
ــواد  (6) ــي  أرض الســ ــر بــــن  : هــ ــد عمــ ــى عهــ ــا املســــلمو  علــ ــياعها الــــ  افتتحهــ ــتاب العــــراب وضــ رســ

اخلطــّاب، رضــي هللا عنــه، مســي بــذلك لســواده ابلــزروع والنخيــل واألشــجار ألنـّـه حيــث اتخــم  
جزيرة العرب ال  ال زرع فيها وال شجر كانوا إذا خرجوا من أرضـهم ظهـرت هلـم خىـرة الـزروع  

 (.332(، والروض املعطار يف)272 3لبلدا )واألشجار فيسمونه سوادا. انظر: معجم ا
 (.535 16(، وكفاية النبيه)343 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
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ــام[ ــاره اإلمــــــــ ــا الوقــــــــــف ]إ  اختــــــــ ــيء كلهــــــــ ــي الفــــــــ ــاهر يف أراضــــــــ ــا نــــــــــص   (1)الظــــــــ كمــــــــ
  .(2)عليه

 .(3)وكالم الشافعي يف موضع آخر يقتىي أهنا ال تكو  وقفا بل ةلوكة ألهلها
 : فرعان

ــافعي: األول ــال الفـــيء احلح : قـــال الشـ ن مـ ــِ ــحرزب مـ ــَّ يـ ام ووالة األحـــداث والصـــالة، كـ
من قـام أبمـر الفـيء مـن وال وكاتـب وجنـدي فمـن ال  ـىن ألهـل الفـيء عنـه كل    (4)]و[

 .(5)رزب مثله
ــراده ]ابحلح  ــَّ ومــــــــــــــــ ــل الفــــــــــــــــــيء يف  (6)ام[كــــــــــــــــ ــو  بــــــــــــــــــني أهــــــــــــــــ الــــــــــــــــــذين  كمــــــــــــــــ

هــــــــــــــم الــــــــــــــذين : فقيــــــــــــــل ،واختلفــــــــــــــوا يف مــــــــــــــراده بــــــــــــــوالة األحــــــــــــــداث  (7)معســــــــــــــكرهم
ــية والرمــــــــــــــي مجــــــــــــــع حــــــــــــــدث وهــــــــــــــو  ــو  أحــــــــــــــداث أهــــــــــــــل الفــــــــــــــيء الفروســــــــــــ يعلمــــــــــــ

 
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
ــافعي )  (2) ــر: األم للشـــ ــز شـــــرح الـــــوجيز)298 4انظـــ (، قـــــال النـــــووي يف روضـــــة  344 7(، والعزيـــ

أتملــــــت هــــــذه االختالفــــــات يف األمخــــــاس األربعــــــة، مث يف اخلمــــــس،  ( "وإذا  365 6الطــــــالبني)
 علمت أ  املذهب؛ أ  اجلميع وقف، وهو املوافق لنص الشافعي".

( " وإ  كانت األرض املفتتحة من أهل الشـرك بـالد عنـوة أو صـلو حلـى  296 4قال يف األم) (3)
لوكــة كمــا ًلــك الفــيء  منــه أهلــه إىل املســلمني علــى شــيء أخــذوه مــنهم أبمــا  أو  ــريه فهــي ة

 والغنيمة. 
وإ  تركهـا أهلهــا الــذين كانــت هلــم ةــن أوجــف عليهـا أو  ــريهم فوقفهــا الســلطا  علــى املســلمني فــال  
أبس أ  يتكارى الرجل منهـا األرض ليزرعهـا وعليـه مـا تكاراهـا بـه والعشـر كمـا يكـو  عليـه مـا  

 تكارى به أرض املسلم والعشر"
 يقتىي: أهنا ال تكو  وقفاً؛ بل ةلوكة ألهلها"قال ابن الرفعة " وهذا النص 

 (.210انظر: املطلب العايل ]حتقيق: حممود سنيد[ يف)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (4)
 (.164 4انظر: األم للشافعي ) (5)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)ابألحكام( ولعل الصحيو ما أثبته. (6)
 (.366 6(، وروضة الطالبني)344 7العزيز شرح الوجيز)انظر:   (7)
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الـــــــــــــــــذين ينصـــــــــــــــــبو  يف : وقيـــــــــــــــــل، (2)املـــــــــــــــــراد والة اجلبـــــــــــــــــاة: وقيـــــــــــــــــل، (1)الشـــــــــــــــــاب 
ــز اجليـــــــــــــو  إىل  ــعاة الصـــــــــــــدقة و ـــــــــــــريهم، ولهيـــــــــــ ــة القىـــــــــــــاة وســـــــــــ األطـــــــــــــراف لتوليـــــــــــ

 .(4)وحنوها من األحداث  (3) الثغور وحف  البالد عن الد عار
 .(5)اخلطباء الذين يقيمو  اجلمعات واجلماعات هلم: ووالة الصالة

ــوا ــال : واختلفـ ــل قـ ــاد هـ ــاحل أو ألجنـ ــة للمصـ ــاس األربعـ ــى أ  األمخـ ــا علـ ــك تفريعـ ذلـ
  .(6)اإلسالم؟ والظاهر أنه على القولني مًعا لعود نفعه إىل الكل وجزم به املاوردي

قىــاة  ــريهم، ووالهـــم، ومــّؤذنيهم، وأئمـــتهم  وحكــى خالفــا يف أنـــه هــل يــرزب منـــه
  .(7)وبناه على القولني

 
(،  366 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)344 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)186 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (1)

 (.92 3وأسىن املطالب)
(. قــال ابــن الرفعــه يف املطلــب  366 6(، وروضــة الطــالبني)344 7انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (2)

 ( "وهو ما ذكره اجلمهور".219يف)العايل]حتقيق: حممود سنيد[ 
: الفســاد. وقــال ابــن اليـل: دعــر الرجــل دعــرا إذا كــا  يسـرب ويــزين ويــؤذي النــاس، وهــو  الـدعار  (3)

 ( مادة)دعر(.194 1(، واملصباح املنري يف)286 4الداعر. انظر: لسا  العرب)
 (.92 3(، وأسىن املطالب)366 6(، وروضة الطالبني)344 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (4)
 (.366 6(، وروضة الطالبني)344 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.113(، واملطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف)457 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
الفيء مصـروف يف املصـاحل أعطـوا  ( "فن  قيل: إ  أربعة أمخاس  457 8قال يف احلاوي الكبري) (7)

 منها أرزاقهم.
وإ  قيــل: إنــه ملــك للجــيش   اــز أ  يعطــوا منــه وأعطــوا مــن ســهم املصــاحل مــن اخلمــس وهــو ســهم  
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم املصــروف بعــده يف وجــوه املصــاحل، وإذا وجــد اإلمــام متطوعــا  

وإذا وجــد مرتزقــا أبقــل مــن أجــرة مثلــه      ابلقىــاء واإلمامــة واألذا    اــز أ  يعطــى عليــه رزقــا
اـــز لـــه أ  يكمـــل لـــه مجيـــع أجرتـــه، فـــن    اـــد إال مســـتوفيا ألجرتـــه وفـــاه وال يزيـــد علـــى أجـــرة  

 مثله، ألنه يف مال املسلمني مبنزلة الويل يف مال اليتيم".
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  .(1)الفيء وإذا وجد متطوعا اذه األعمال   يرزب عليهاويرزب أيًىا نقباء أهل 
ولو فىـل عـن حاجـات املرتزقـة وحاجـة مـن  تـاجو  إليـه شـيء فـن  قلنـا ابألصـو 

 : أ  األمخاس األربعة هلم فوجها 
  .(2)يرد الفاضل عليهم ويوزع على قدر مؤ هم وجزم به الغزايل: أحدمها

مـا يـرى صـرفه يف الكـراع والسـالح وإصـالح  (3)أ  اإلمـام يصـرف منـه:  وأصحهما
  .(4)ما تشعث من احلصو  والثغور

  .(5)فن  فىل بعد ذلك شيء رد إليهم وهو ظاهر النص
بــد هلــم وال يقــدح يف ذلــك كوهنــا هلــم ألنــه يعــود نفعــه علــيهم وال : قــال ابــن الصــبا 

 .(6)منه
وإ  قلنا إهنا للمصاحل وأنه يبدأ ابلصرف إلـيهم صـرف الفاضـل للمصـاحل كنصـالح 

  .(7)احلصو  والكراع والسالح فن  فىل شيء ففي جواز رده إليهم وجها 
 .(9)خالف يف جواز صرفه إليهم عن السنة القبلية (8)  وال

رد علــــــــــيهم تــــــــــرك يف بيــــــــــت املــــــــــال : فــــــــــن  قلنــــــــــا معــــــــــًدا ملصــــــــــلحة تتوقــــــــــع، ال يــــــــــح
 

 (.366 6وروضة الطالبني)  ،(344 7والعزيز شرح الوجيز)  ،(457 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 (.531 4انظر: الوسيط) (2)
 ساقط من )ز(.  )منه( (3)
(، ومنهــــــــاج الطــــــــالبني  365 6(، وروضــــــــة الطــــــــالبني)344 7انظــــــــر: العزيــــــــز شــــــــرح الــــــــوجيز)  (4)

 (.199يف)
 (.164 4انظر: األم) (5)
 (.1131انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف) (6)
ألنــه قــد يتجــدد مــن وجــوه املصــاحل مــا يكــو   أحــدمها: يســتبقى يف بيــت املــال وال يــرد علــيهم،    (7)

 ذلك معدا له.
والثاين: إنه يرد على اجليش بعد استكمال املصـاحل، بقسـط أرزاقهـم وال يسـتبقى ملصـلحة   يعلـم اـا  

 (.455 8مع ظهور املصلحة يف اتساع اجليش اا. انظر: احلاوي الكبري)
  ب(.104) (8)
 (.443 7انظر: انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
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 : يرد ففي كيفيته وجها : وإ  قلنا
 .ال  سب عليهم (1)أنه يقوته هلم: أحدمها
 . (2)يرد سلفا معجال من رزب العام الثاين: والثاين

وظــاهر الــنص واملشــهور يف كتبــه أ  الفاضــل عــن قــدر الكفايــة ووجــوه : قــال اإلمــام
فيبدأ ببناء رابطـات ومسـاجد علـى  ،ويجيدي مصرفًا لهاملصاحل يرج وال يحدَّخيرح منه شيء ما 

وتعـني القيـام اـا خاطـب  ةٌ مّـ لِ مح  تْ مـَّ لي ، فـن  أي (3)حسب الرأي فيها أتسـيا بسـرية الشـيخني
  .أصحاب الثروة من املسلمني
 : وفيه وجها  آخرا 

أ  لـــه أ  يعـــد يف  (5) وهـــو قـــول احملققـــني العـــارفني أبحكـــام اإلايلـــة: (4)]أحـــدمها[
بيـــت املـــال ذخـــرية وهـــو أول مـــن فيـــه مـــن املصـــاحل وال معـــرتض عليـــه منـــه لكـــن إذا فىـــل 

  .عن الوجوه الالئحة يف املصاحل (6)]املال[
يقــدر القــدر الــذي أمــره األولــو  فيــه ابســتفتاح مســاجد ورابطــات،  (7)أنــه: والثــاين

 اد املال بسهامها. فهما املصاحل القائمة فال تؤخر بسبب االستعداد وإعد
  .انتهى (8)قال ولو رأى أ  يصرف منه شيًدا للمتطوعة ابلقتال فال معرض عليه

وإذا ردد  الفاضــــــــــــل علــــــــــــى املرتزقــــــــــــة ال يعطــــــــــــى منــــــــــــه شــــــــــــيًدا ملــــــــــــن قــــــــــــام مبــــــــــــا 
يــــــــــــدعو حــــــــــــاجتهم إليــــــــــــه كالقاضــــــــــــي وإمــــــــــــام الصــــــــــــلوات والــــــــــــوايل مث يوزعــــــــــــه علــــــــــــى 

ا  لواحــــــــد نصــــــــف مــــــــا آلخــــــــر املرتزقــــــــة علــــــــى قــــــــدر حاجــــــــاهم كــــــــاملقرر هلــــــــم فــــــــنذا كــــــــ
 

 ساقط من )ز(.  )هلم( (1)
 (.522 16(، وكفاية النبيه)455 8انظر: احلاوي الكبري) (2)
 أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما. (3)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (4)
(  34 11إذا أصــلحه وساســه. انظــر: لســا  العـــرب): السياســة، وآل مالــه يؤولــه إايلـــة،  اإلايلــة  (5)

 (.314 15مادة)أول( وهذيب اللغة)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 يف)ز(: )له(. (7)
 (.527-526 11انظر: هناية املطلب) (8)
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وآلخــــــــــــر ثلثــــــــــــه أعطــــــــــــاهم مــــــــــــن الفاضــــــــــــل اــــــــــــذه النســــــــــــبة نــــــــــــص عليــــــــــــه الشــــــــــــافعي 
 .(1)واألصحاب 

 .(2)يوزع على قدر رعوسهم ابلتسوية: وقال اإلمام
أمــا علــى القــول أبهنــا للمصــاحل  ،وهــذا يظهــر علــى القــول أب  األمخــاس األربعــة هلــم

، فـن  قلنـا (5()4)يصرف هلم ]إعانـة[(3)إىل رأي اإلمام على قولنا أنه   فيظهر رجوع ذلك 
 .(6)تعجيال عن العام اآلا فينبغي أ  يكو  على قدر أرزاقهم

 .(7)اوز أ  يكو  عامل الفيء وهو الناظر فيه من أويل القرع: الثاين
ــال  ــاورديقـ ــو  مســـلًما : املـ ــرتط أ  يكـ ــيء وتقريرهـــا يشـ ــوال الفـ ــن ويل وضـــع أمـ ومـ

إ  ويل جبايــة أمواهلــا بعـد تقــرر جهاهــا يســقط  (8)جمتهـدا عارفــا ابحلســاب واملسـاحة ]و[
اعتبـار املعرفـة ابحلسـاب واملسـاحة، وإ  ويل جبايـة بفــرع خـايف مـن أموالـه فـن    يســتغن 

ــن االســــتنابة اعتـــه فيـــه اإلســــال  (9)/ م واحلريـــة واالطـــالع علــــى شـــرط مـــا ويل مــــنفيـــه عـ
 (10)حســـاب أو مســـاحة، وإ  اســـتغىن عـــن االســـتنابة جـــاز أ  يكـــو  عبـــدا، وإ  كانـــت

جبايتــه مــن أهــل الذمــة كاجلزيــة جــاز أ  يكــو  ذميــا، وإ  كانــت مــن املســلمني كــاخلراج 
 

(، والعزيــــــــــز شــــــــــرح  253 8(، وخمتصــــــــــر املــــــــــزين مــــــــــع األم)164 4انظــــــــــر: األم للشــــــــــافعي )  (1)
ــوجيز) ــالبني)344 7الـــ ــة الطـــ ــه)365 6(، وروضـــ ــىن  522-521 16(، وكفايـــــة النبيـــ (، وأســـ
 (.154 4(، ومغ  احملتاج)90 3املطالب)

 (.517 11انظر: هناية املطلب) (2)
 .)ال( وهو املوافق ملا يف)ز(( والسياب يقتىي حذفيعته يف األصل)ال (3)
 من)ز(.ما بني املعكوفني يف األصل)إعانتهم(، واملثبت  (4)
 (.455 8انظر: احلاوي الكبري)  أي معونة ال  حْتيسيب اا عليهم. (5)
 (.522 16(، وكفاية النبيه)455 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
 (.366 06(، ورضة الطالبني345 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (8)
  أ(.105) (9)
 ساقط من )ز(.  )وإ  كانت( (10)
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ففــــــي جــــــواز كونــــــه ذميــــــا  (1)املوضـــــوع علــــــى األرض إذا صــــــارت يف أيــــــدي ]املســــــلمني[
 : (2)وجها 

  (3)املنع: أصحهما قال النووي
املال برئ الدافع لبقاء اإلذ ؛ لكن لـو هنـى   ضي بي وإذا فسدت والية العامل وقـي :  قال

اإلمــام عــن القــبض بعــد فســادها   يــهأ الــدافع ابلــدفع إليــه إ  علــم ابلنهــي، وإال فوجهــا   
 .(4)كالوكيل

  

 
 ما بني املعكوفني يف األصل )املشركني(، واملثبت من)ز(. (1)
 (.345 7(، والعزيز شرح الوجيز)206انظر: األحكام السلطانية للماوردي يف) (2)
 (.367 6انظر: روضة الطالبني) (3)
(، وأســىن  367-366 6الطــالبني)(، وروضــة  206انظــر: األحكــام الســلطانية للمــاوردي يف)  (4)

 (.92 3املطالب)
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 يف قسمة الغنائم: الباب الثاين
 .(2)]والغلبة[ (1)وهي كل مال أخذه مسلم من مال حريب ابلقهر

الــــذي اــــوز اقتنــــاعه للصــــيد أو حراســــة زرع أو  (3)فقولنــــا كــــل مــــال يــــرج الكلــــب
، وقـالوا إ  كـا  يف الغـامنني ماشية، فنهنـا ال تكـو   نيمـة، نـص عليـه الشـافعي والعراقيـو 

من  ل له اقتناعها لوجود سببه فيه أعطيها، فن    يكن دفعت إىل من  ل له مـن أهـل 
قــــال ، (5)ه أحــــد قتلــــه أو خــــاله ولــــيس لــــه بيعــــهدْ رِ فــــن    يــــح : عيقــــال الشــــاف، (4)اخلمــــس

 .(6)إمنا اوز قتلها إذا كانت مؤذية فن    تكن فال  ل: القاضي أبو الطيب
، ومــا قالــه أبــو الطيــب موافــق ملــا (7)يف احلــج ومقتىــى الــنص هــو مــا أورده الرافعــي

 .مرذكره اإلمام كما 
 .(8)قالوا ومن أخذ الكالب ال حتسب عليه وال يعوض الغامنني وأهل اخلمس

الكلــــــب املنتفــــــع بــــــه ينبغــــــي أ  يكــــــو  حــــــق اليــــــد فيــــــه جلمــــــيعهم  : وقــــــال اإلمــــــام
 .(9)كاملوروث 

ــبا  ــن الصـ ــال ابـ ــم : وقـ ــحابنا احلكـ ــذكر أصـ ــا   يـ ــامنو  فيهـ ــازع الغـ وينبغـــي أ  إذا تنـ
مــا أمكنــت قســمتها عــدًدا مــن  ــري تقــّوم فعــل، وإال أقــرع بيــنهم، وإ    يتنــازعوا : يقــال

 
 (.  205 12انظر: البيا ) (1)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.   (2)
 يف)ز(: )الكالب(. (3)
ــافعي )  (4) ــة املطلـــــب)171 14(، احلـــــاوي الكبـــــري)280 4انظـــــر: األم للشـــ (،  540 17(،وهنايـــ

 (.475 16(، وكفاية النبيه)180 12والبيا )
 (.280 4انظر: األم للشافعي ) (5)
 (.919انظر: التعليقة الكهى]حتقيق: ماز  احلارثي[ يف) (6)
ــز شــــرح الــــوجيز)  (7) رة، كاخلنــــافس،    ("494 3قــــال يف العزيــ الــــ  ال تظهــــر فيهــــا منفعــــة، وال ميىــــي

 واجلعال ، والسرطا ، والرمخه، والكلب الذي ليس بعقور، فيكره قتله".
 (.475 16(، وكفاية النبيه)540 17(، وهناية املطلب)171 14الكبري)انظر: احلاوي   (8)
 (.540 17انظر: هناية املطلب) (9)
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 .(2)فائدة احتماال من عند نفسه (1)سلمت إىل من  ل هلم اقتناعها
ومـا  ،واعرتض به على مـا حكـاه اإلمـام عـنهم ،حكاه عن العراقيني مطلقا  والرافعي

 . (3)ذكره اإلمام موجود يف كتبهم
وجلـــد امليتـــة  تمـــل إحلاقـــه ابلكلـــب و تمـــل إحلاقـــه ابملـــال إلمكـــا  تطهـــريه وجـــواز 

  .(4)إمساكه على هيدته لكل أحد
ــاء والصـــــــــــــــبيا  فـــــــــــــــنهنم بـــــــــــــــنفس األســـــــــــــــر  و ي قـــــــــــــــ  ري يـح  (5)ويـــــــــــــــدخل فيـــــــــــــــه النســـــــــــــ

علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــرب  (7)رقهــــــــــــــــم متوقــــــــــــــــف (6)[فــــــــــــــــن ] ــــــــــــــــالف الرجــــــــــــــــال البــــــــــــــــالغني 
 . (8)لربا

مــــــــــــا  خــــــــــــذه الــــــــــــذميو  مــــــــــــن  (10)/أخــــــــــــذه مســــــــــــلم يــــــــــــرج بــــــــــــه  (9)وقولنــــــــــــا

 
( وهــــــــو املــــــــذهب. انظــــــــر: العزيــــــــز شــــــــرح  107انظــــــــر: الشــــــــامل]حتقيق: حممــــــــد فــــــــؤاد[ يف)  (1)

 (.259 10(، وروضة الطالبني)424 11الوجيز)
 ( "وأبدا ذلك على سبيل االحتمال لنفسه". 229قال ابن الرفعة يف املطلب العايل يف) (2)
(، وقــال األســنوي يف اهلدايـــة  476 16(، وكفايــة النبيـــه)421 11انظــر: العزيــز شـــرح الــوجيز)  (3)

ونقــل اإلمــام عــن العــراقيني مــا ذكــر ه، واعــرتض عليــه الرافعـــي    ( "562 2اىل اوهــام الكفايــة)
اده يف كتبهم أهنم إذا تساحموا فيها وأمكنـت قسـمتها عـدًدا قسـمت، وإال أقـرع  فقال: والذي 

ــاحب   ــااًل لصـ ــبهم إال احتمـ ــه مـــن كتـ ــا وقفـــت عليـ ــه فيمـ ــره الرافعـــي   أقـــف عليـ ــا ذكـ ــنهم، ومـ بيـ
 الشامل، بل النقل فيها كما قاله اإلمام. انتهى ملخًصا.

يجي يف كتابـه املعتمـد، وابـن أيب عصـرو  يف  وما ذكره الرافعي قـد ذكـره مـن العـراقيني أبـو نصـر البنـدن
 االنتصار".

 (.403 6(، والنجم الوهاج)230انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (4)
 يف)ز(: )فن (. (5)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)فنهنم( ولعل السياب يقتىي ما أثبته. (6)
 يف)ز(: )يتوقف(. (7)
 (.403 6الوهاج)انظر: النجم   (8)
 يف)ز(: )وقوله(. (9)
  ب(.105) (10)
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 : احلربيني ابلقتال فن  يف كونه  نيمة وجهني عن أيب إسحاب
وهـو مـا  (2)عـن الـنص أنـه ال يمـس بـل يكـو  ]هلـم[  (1)وحكـاه الـداركي:  أحدمها
 . (3)أورده الرافعي
  .(4)أنه يرض/ هلم وينتزع الباقي منهم: والثاين

قــال اإلمــام فــن  قلنــا الرضــ/ مــن ســهم املصــاحل مخــس اجلميــع فــال حــق للــذمي يف 
 .(5)الغنيمة

: الصــبا وهــذا إذا دخلــوا دار احلــرب بغــري إذ  اإلمــام، فــن  دخلــوا إبذنــه قــال ابــن 
 .(6)استحقوا الرض/ فقط كما لو دخلوا مع املسلمني

لـــو  ـــنم مســـلم وذمـــي فهـــل يمـــس اجلميـــع أو نصـــيب املســـلم؟ فيـــه : وقـــال اإلمـــام
 .(7)وجها 

وال فرب بني أ  يكو  املسلم اآلخـذ مـن اجلنـد املعـدين للجهـاد أو ال ولـو صـادف 
وال  ، نيمــة (8)املســلمني مـن التجــار أو  ـريهم كفــارا فقـاتلوهم وأخــذوا مـا كــا  هلـمبعـض 

  .بني أ  يكو  اآلخذو  من أهل اجلهاد أو  ريهم
 

هو: عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز أبو القاسم الداركى، أحد أئمـة األصـحاب   (1)
ورفعائهم، كا  من كبار فقهاء الشافعيني، تفقه على أع إسـحاب املـروزى، وانتهـت إليـه ر سـة  

الشــي/ أبــو حامــد اإلســفرايىن، تــويف ســنة مخــس وســبعني وثالمثائــة.  املــذهب ببغــداد وعليــه تفقــه  
 (.141(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبه يف)330 3انظر: طبقات الشافعية الكهى)

 ما بني املعكوفني يف األصل)له(، واملثبت من)ز(. (2)
(،  372 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)354 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)176 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (3)

 (.507 16وكفاية النبيه)
 (.507 16انظر: كفاية النبيه) (4)
 (.507 16(، وكفاية النبيه)489 19انظر: هناية املطلب) (5)
 (.93)يف،الشامل)ت: حممد فؤاد( (6)
 (.488 19انظر: هناية املطلب) (7)
 عبارة )ز(: )ما هلم كا (. (8)
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ــو  ــاالً فهـــ ــاتلوا أو أخـــــذوا مـــ ــاء وقـــ ــبيا  والنســـ ــة مـــــن العبيـــــد والصـــ فلـــــو  ـــــزى مجاعـــ
 : ، ويف األربعة األمخاس ثالثة أوجه عن أيب إسحاب(1) نيمة فتخمس

أنـــه يقســـم بيـــنهم كمـــا يقســـم الرضـــ/ علـــى مـــا : أصـــحها عنـــد القاضـــي أيب الطيـــب
 .(2)وتفاضل يقتىيه االجتهاد من تساوٍ 

يرضــ/ : يقســم بيــنهم قســمة الغنيمــة للراجــل ســهم وللفــارس ثالثــة والثالــث: والثــاين
  .(3)هلم واعل الباقي يف بيت املال

  .(4)هذا الوجه ابلنساء والصبيا  وجزم يف العبيد أبنه لساداهم وخصص البغوي
ــا هلـــم: قـــال ويف أصـــل  ،(5)ولـــو ســـن صـــبيا  وجمـــانني صـــغارا حكـــم إبســـالمهم تبعـ

، وإ  كــا  ادعــى يف (6)املســهلة وجــه أ  املــال ال يمــس ويفــوزو  بــه وةــن حكــاه اإلمــام
  .(7)نفي اخلالف فيه موضعٍ 

وقولنا مـن مـال حـريب يـرج مـا أخـذه املسـلم مـن احلـريب مـن أمـوال املسـلمني الـذين 
لــــذمي اســــتولوا عليهــــا وأنــــه اــــب ردهــــا إىل أصــــحااا واملــــال الــــذي  خــــذه املســــلم مــــن ا

 .(8)ابلقهر
وقولنـــــــــا ابلقهـــــــــر والغلبـــــــــة، يـــــــــرج بـــــــــه مـــــــــا تركـــــــــوه فزعـــــــــا مـــــــــن املســـــــــلمني مــــــــــن 

 
 (.371 6الطالبني)(، وروضة 354 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
(،  354 7( والعزيـــــز شــــــرح الــــــوجيز)548انظـــــر: التعليقــــــة الكهى]حتقيـــــق: دايرا ســــــياك[ يف)  (2)

 (.371 6وروضة الطالبني)
 انظر: املصادر السابقة. (3)
 (.175 5انظر: التهذيب) (4)
 (.176 5انظر: التهذيب) (5)
 (.488 19انظر: هناية املطلب) (6)
( "ولـــو  ـــنم طائفـــة مــن الصـــبيا  ابلقتـــال، فـــال خـــالف أنـــه  489 19املطلـــب)ولفظــه يف هنايـــة    (7)

 خمموس، فن  إذا كنا نوجب الزكاة يف أمواهلم، فال يبعد أ  يمس ما يغنمو ".
 (.141 7(، وحتفة احملتاج)403 6انظر: النجم الوهاج) (8)
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  .(1) ري قتال، أما ما تركوه بعد القتال وهربوا عنه فهو  نيمة
فـن  املشـهور أنـه ال  (2) ويرج به املال املهخوذ منهم علـى وجـه السـرقة واالخـتالس

إىل  وفيـــه وجـــه أنـــه يمـــس ويكـــو   نيمـــة ونســـبه الرافعـــي، (4()3)يمـــس ويكـــو  لرخـــذ
  .(5)األكثرين

ــت الغنــــائم حمرمـــة علــــى هــــذه األمـــة يتقــــرب اـــا إىل هللا تعــــاىل فتنــــزل  ر  (6)/ وكانـ
 ،واختصـت بـه ☺أتكلها إذا   يكن فيها  لول وهو دليل قبوهلا مث أحلـت لرسـول هللا 

مث نســـ/ اختصاصـــها بـــه وبقـــي حلهـــا ألمتـــه وقســـمها عليـــه الســـالم مخســـة أســـهم وقســـم 
  .(7)مخسها على مخسة كالفيء وجعل أربعة أمخاسها للغامنني

 ،(8)ابطـــــــــــــلولـــــــــــــو شـــــــــــــرط اإلمـــــــــــــام للغـــــــــــــزاة أ  ال يمـــــــــــــس علـــــــــــــيهم فشـــــــــــــرطه 
، وال فـــــــــــرب بـــــــــــني أ  يكـــــــــــو  الغـــــــــــزو إبذ  (9)لىـــــــــــرورة   يمـــــــــــس هح طي ري وقيـــــــــــل إ  شـــــــــــي 

 
 (.368 6(، وروضة الطالبني)345 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
هــو: مــن  خــذ املــال مــن  ــري  لبــة ويْعتمــد اهلــرب مــع معاينــة املالــك. انظــر: كفايــة    تالساالخــ  (2)

 (.484 5)(، ومغ  احملتاج  350 17النبيه )
( "ومــن أصــحابنا مــن قــال: املــهخوذ علــى جهــة الســرقة  487 17قــال اإلمــام يف هنايــة املطلــب)  (3)

 خمموس كالغنيمة، وهذا ضعيف، ال أصل له".
ــيط)  (4) ــر: الوسـ ــة املطلـــب)و   (،32 7انظـ ــود  488-487 17هنايـ ــايل]حتقيق: حممـ (، واملطلـــب العـ

 (.233سنيد[ يف)
  ( "واألصــو260 10(، قــال النــووي يف روضــة الطــالبني)425 11انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)  (5)

 املوافق لكالم اجلمهور: أنه  نيمة خممسة".
  أ(.106) (6)
(، والــــــــــنجم  368 6(، وروضــــــــــة الطــــــــــالبني)346-345 7انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)  (7)

 (.380-379 6الوهاج)
 (.386-385 6انظر: روضة الطالبني) (8)
ــال النــــووي  (9) ــالبني)يف    قــ ــة الطــ ــه إ   386-385 6روضــ ــا: أنــ ــج وجهــ شــــرطه  ( "وحكــــى ابــــن كــ

 لىرورة،   يمس، وهذا شاذ ابطل".
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  .(1)وفيه وجه أنه إذا كا  بغري إذنه ال يمس ،اإلمام أو دونه
 النظر فيها، النفل، والرض/، والسلب. (2)ويتطرب إىل الغنيمة ثالثة أمور يقع

 يف النفل. : النظر األول
ســهم الغنيمــة يشــرتطها اإلمــام أو أمــري اجلــيش ملــن فعــل فعــالً وهــو زايدة مــال علــى 

خطرا يفىي إىل الظفر ابلعدو، أو ينكهه، أو يدفع به شرا كالتقدم على طليعة، واهلجوم 
علــى قلعــة والداللــة عليهــا ابلفعــل، وحفــ  مكمــن و ــس حــال وحنــوه، وإمنــا يفعــل اإلمــام 

  .(3)لمني واقتىته املصلحةذلك إذا مست احلاجة إليه لكثرة العدو وقلة املس 
 مث النظر يف قدره، وحمله، واملنفل. 

أما حمله، فيجوز أ  يكو  من مـال املصـاحل املرصـد يف بيـت املـال، وحيندـذ يشـرتط  
كونــه معلــوم القــدر وال يــتص ابحلاصــل بــه حيندــذ، بــل اــوز أ  يعطــي مــا يتجــدد فيــه، 

ر يف هــذا القتــال فــال يشــرتط فيــه يتوقــع أخــذه مــن مــال الكفــا (4)]ةــا[واــوز أ  يكــو  
بـل اـوز أ  يعـرف مقـداره فيقـول ولـك منـه كـذا واـوز أ  يعرفـه ابجلزيـة أب   ،معرفة قدره

  .(5)يقول ولك من الغنيمة العشر وحنوه
 :(6)ومم يعط النفل؟ فيه ثالثة أقوال، وفيه أوجه، وقيل قوال 

مجاعـــــــــــة أنــــــــــــه وجـــــــــــه أظهـــــــــــر، وهــــــــــــو نصـــــــــــه يف األم واملختصـــــــــــر، وقطــــــــــــع بـــــــــــه 

 
 (386 6انظر: روضة الطالبني) (1)
 يف)ز(: )تقع(. (2)
ــا )533 4انظــــــر: الوســــــيط)  (3) (،  349-346 7(، والعزيــــــز شــــــرح الـــــــوجيز)196 12(، والبيــــ

 (.368 6وروضة الطالبني)
 ما بني املعكوفني يف األصل)ما(، واملثبت من)ز(. (4)
 (.369 6(، وروضة الطالبني)349 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (5)
وإذا نفـــل مــن املــهخوذ فـــيمن نفــل، فيــه ثالثـــة    ( "349 7قــال الرافعــي يف العزيـــز شــرح الــوجيز)  (6)

وإذا نفــل    ( "369 6أوجــه، ويقــال: ثالثــة أقــوال، ويقــال: قــوال  ووجــه" ويف روضــة الطــالبني)
 من الغنيمة، فمم ينفل؟ فيه أوجه، ويقال: أقوال"
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  .(1)يعطى من مخس اخلمس، وهو سهم املصاحل
  .(2)أنه من أصل الغنيمة ونسبه بعىهم إىل القدأ: والثاين
  .(3)أنه من أربعة أمخاس الغنيمة: والثالث

مث يقسم الباقي بـني أصـحاب النفـل وسـائر الغـزاة، وعلـى األول إذا   يـف اخلمـس 
كمـل مـن اخلمـس مـن  ـريه، وعلـى الثـاين هـل يمـس من احلاصل ابملقدار املعـني املـذكور  

  (4)/ما اختص به أهل النفل فيه القوال  اآلتيا  يف الرض/ والسلب.
أنـــه : أحـــدمها: مـــن أخـــذ شـــيًدا فهـــو لـــه فقـــوال : ولـــو قـــال اإلمـــام أو أمـــري اجلـــيش 

  .(5)يتص به دو  الغامنني لكن يمس
وأمـــا قـــدره  ،(6)املــهخوذ كلـــه بـــني الغـــامننيالصـــحيو أنـــه ال يصـــو، ويقســـم : والثــاين

 . (7)فريجع إىل اجتهاد اإلمام فيجعله على قدر العمل وخطره
وأما النفل فيجوز أ  يكو  واحدا معينا ومجاعة معينني، واوز اإلطالب أب  يقـول 

 .(8)من فعل كذا
 : يف الرضخ : النظر الثاين

يبلـد سـهم واحـد مـن الغـامنني يصـرف إىل وهو قدر من املـال يقـدره اإلمـام برأيـه ال 
الســـهم مـــن العبيـــد، والصـــبيا   مـــن حىـــر الوقعـــة، لـــيس لـــه رتبـــة الكمـــال الـــ  يســـتحقها

 
ــر: األم)ا  (1) ــع األم)155 4نظــ ــزين مــ ــر املــ ــوجيز)249 8(، وخمتصــ ــرح الــ ــز شــ (،  349 7(، والعزيــ

 (.369 6وروضة الطالبني)
 (349 7العزيز شرح الوجيز)و   (،143 5(، والتهذيب)436 5انظر: الوسيط) (2)
 (.349 7العزيز شرح الوجيز)و   (،143 5انظر: التهذيب) (3)
  ب(.106انظر: ) (4)
 (.351 7(، والعزيز شرح الوجيز)143 5التهذيب)انظر:   (5)
(، وروضـــــة  351 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)203 12(، والبيـــــا )144 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (6)

 (.370 6الطالبني)
 (.369 6(، وروضة الطالبني)350-349 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 .(369 6(، وروضة الطالبني)349 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
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إنـــه : واملشـــهور أ  مســـتحق، وقيـــل، (1)املـــراهقني، والنســـاء، واخلنـــاثي، والكفـــار، والـــذمي
  .(2)مستحب

 (3)]وتـداوي[وميْن قتاله أكثـر علـى  ـريه، واملـرأة الـ  تسـقي   لي ويفىل اإلمام املقاتِ 
  .(4)اجلرحى على ال  حتف  الرحل، ولو كا  املرضوخ له فارسا

 وهل اوز أ  يبلد برضخه سهم الراجل؟ 
، واملنع (5)فيه وجها  مبنيا  على اخلالف يف جواز أ  يبلد بتعزير احلر حد العبيد

  .(6)وقطع به يف موضع ،املاورديأظهر عند 
 . (7)وال يرض/ للمجنو  اتفاقا: قال اإلمام

 .(9)كالص  (8)يرض/ ]له[: وقال املاوردي

 
(، والـنجم  370 6(، وروضة الطالبني)351 7(، والعزيز شرح الوجيز)536 4انظر: الوسيط) (1)

 (.150 6(، وهناية احملتاج)425 6الوهاج 
 (.370 6(، وروضة الطالبني)353 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 ما بني املعكوفني يف األصل)فتداوي(، واملثبت من)ز(. (3)
(، والـــــــــــــــنجم  371-370 6(، وروضـــــــــــــــة الطـــــــــــــــالبني)413 8احلـــــــــــــــاوي الكبـــــــــــــــري)انظـــــــــــــــر:    (4)

 (.150 6(، وهناية احملتاج)427-426 6الوهاج)
 أحدمها: ال اوز (5)

 (.166 5والثاين: اوز، وال يبلد ثالثة أسهم. انظر: التهذيب)
هام  ( "وال يبلــد ابلرضــ/ ســهم فــارس وال راجــل؛ ألنــه تبــع للســ414 8قــال يف احلــاوي الكبــري)  (6)

فــنقص عــن قــدرها كحكومــات اجلــراح علــى األعىــاء ملــا كانــت تبــع لألعىــاء   تبلــد أبرشــها  
(،  544دايت تلــــــــــــــــــــك األعىــــــــــــــــــــاء". وانظــــــــــــــــــــر: التعليقــــــــــــــــــــة]حتقيق: دايرا ســــــــــــــــــــياك[ يف)

 (.150 6(، وهناية احملتاج)298 3واملهذب)
 (.483 11انظر: هناية املطلب) (7)
 واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني ساقط من األصل،  (8)
( "وأما أصحاب الرض/ فهم من   يكن مـن أهـل اجلهـاد، وهـم  413 8قال يف احلاوي الكبري) (9)

مخســة أصــناف: الصـــبيا ، واجملــانني، والنســـاء، والعبيــد، وأهــل الذمـــة، يرضــ/ هلـــم مــن الغنيمـــة  
  وأل  كـــل هـــؤالء قـــد حىـــروا مـــع رســـول هللا صـــلى هللا  حلىـــور الواقعـــة بســـبب  يـــاام........

 عليه وسلم يف  زواته فرض/ هلم و  يسهم".
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ــا تـــردد األصـــحاب  ــرأة اللـــذين ال نفـــع منهمـ ، وحكـــى اإلمـــام يف الرضـــ/ للصـــ  واملـ
  .(1)القياس املنع: وقال

 : الرض/ طربويف حمل 
 : أ  فيه األقوال املتقدمة يف النفل: أحدها
  (2)أصل الغنيمة، فيبدأ اإلمام به كالسلب مث يقسم الباقي أمخاسا: أحدها
 . (3)من مخس اخلمس: والثاين
 . (5)له األمخاس األربعة (4)وهو األصو واألقيس: والثالث
فهمــــا  ــــريهم فلــــيس فــــيهم إال  (7)أ  األقــــوال يف رضــــ/ الــــذميني خاصــــة: (6)الثــــاين

  (8)القول األول والثالث
 .(10)القطع أب  رض/ الذميني من مخس اخلمس ويف  ريهم األقوال: (9)والثالث

 : فرع 
لــيس للكــافر أ   ىــر القتــال إال إبذ  اإلمــام، و  يفرقــوا بــني أ  يكــو  علــى ديــن 

كـا  لـه تعزيـره إ  رآه، وال يرضـ/ لـه احملاربني أو  ريه، فن  فعـل فـن  كـا  اإلمـام قـد هنـاه  

 
 (.476 11انظر: هناية املطلب) (1)
 (.220 12انظر: البيا ) (2)
 (.536 4انظر: الوسيط) (3)
 (، ابلتقدأ والتهخري.يف)ز(: )األقيس واأًلصو (4)
(، وهنايـة  371 6(، وروضة الطالبني)354 7الوجيز)(، والعزيز شرح 166 5انظر: التهذيب) (5)

 (.150 6احملتاج)
 أي الثاين من الطرب. (6)
 (.221 12انظر: البيا ) (7)
 ساقط من)ز(. )والثالث( (8)
)والثالث والثالث( ابلتكرار يف )األصل(، دو  )ز(، وأثبت لف  )صو( مرتني علـى أول وآخـر   (9)

 العبارة.
(، واملطلــب العــايل]حتقيق: حممــود ســنيد[  1083]حتقيــق: عمــر املبطــي[ يف)  انظــر: الشــامل  (10)

 (.284يف)
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  .(2)وإ  حىر إبذنه فن  كا  أجريا أو ذا جعالة فال رض/ له ،(1)على املذهب
وإ     (3)ول مــام اســتدجار أهــل الذمــة علــى بعــض األعمــال واجلهــاد مــن الغنيمــة

 :استحقاقه الرض/ ثالثة أوجه (4)/  يكن كذلك ففي
 .(5)املذهب نعم 

 . (7()6)إ  قاتل استحق وإال فالوالثالث أنه 
 : ويف الرض/ لنساء أهل الذمة وصبياهنم ثالثة أوجه

  .(8)ال: أحدها
ــاين ــبياهنم: والثـ ــلمني وصـ ــم كنســـاء املسـ ــام أو قلنـــا  أهنـ   إأي إذا حىـــروا إبذ  اإلمـ

 .(11)رجاهلم بغري إذ  اإلمام يوجب الرض/ هلم (10)]مع[ (9)حىورهم
 .(12)أ  نرض/ هلم إ  كا  فيهم منفعة و ىن وإال فال: والثالث

ــوا إبذ   ــتحقو  الرضــــــ/ ســــــواء خرجــــ ــبيا  فــــــنهنم يســــ ــاء والصــــ ــا العبيــــــد والنســــ وأمــــ

 
(، وهنايـة  370 6(، وروضـة الطـالبني)353 7(، والعزيز شرح الوجيز)298 3)  انظر: املهذب (1)

 (.151-150 6احملتاج)
 (.427 6الوهاج)(، والنجم  370 6(، وروضة الطالبني)353 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
 (.536 4انظر: الوسيط) (3)
  أ(.107) (4)
 (.370 6(، وروضة الطالبني)354 7(، والعزيز شرح الوجيز)165 5انظر: التهذيب) (5)
 (.370 6انظر: روضة الطالبني) (6)
 (.370 6الوجه الثاين   يذكره املصنف وهو: أنه ال شيء له. انظر: روضة الطالبني) (7)
 (.476 11هلم. انظر: هناية املطلب)أي ال رض/  (8)
 )هم(، ةحوة يف )األصل(، مثبتة يف )ز(، وقد زيد بقلم مغاير بعدها يف)ز(: )مع(. (9)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (10)
ــو األصـــــــو  (11) ــذيب)وهـــــ ــز شـــــــرح  165 5. انظـــــــر: التهـــــ ــوجيز)(، والعزيـــــ ــة  353 7الـــــ (، وروضـــــ

 (.370 6الطالبني)
 (.477 11انظر: هناية املطلب) (12)
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  .(1)السادة واألزواج واألولياء واإلمام أم ال، وسواء قاتلوا أم ال
مجاعــة مــن أهــل الرضــ/ ومعهــم واحــد مــن أهــل الكمــال أرضــ/ هلــم مــن  مي نِ ولــو  ــي 

 .(2)األربعة األمخاس وابقيها لذلك الواحد
يرضو له مع  والبغوي (3)املسعوديومين قاتل من أهل الكمال أكثر من  ريه قال 

  .(4)سهمه
يــزاد مــن ســهم املصــاحل مــا  (5)ول[ويقــ]ومــنهم مــن ينــازع كالمــه فيــه : الرافعــيقــال 
 .(7)أي على قولنا الرض/ من  ريه فهما على قولنا الرض/ منه فال يزاد ،(6)يليق ابحلال

 : فرع 
أب  أسلم كـافر وبلـد الصـ  وعتـق  ،لو زال نقصا  أهل الرض/ قبل انقىاء احلرب 

 .(9)ليس له إال الرض/: قال املاوردي ،وإ  كا  بعده ،(8)العبد أحْسِهمي له
ينبغــــــــــي أ  اــــــــــيء يف الـــــــــزوال بعــــــــــد انقىــــــــــاء احلــــــــــرب وقبــــــــــل : وقـــــــــال الرافعــــــــــي

 
 (.148 7(، وحتفة احملتاج)370 6انظر: روضة الطالبني) (1)
 (.371 6(، وروضة الطالبني)354 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
املسـعودي املـروزي،  هو: أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا وقيل: ابن عبدامللك ابن مسعود بن أمحـد   (3)

من فقهاء الشافعية، وأحد أصحاب الوجوه، من شيوخه: القفال املـروزي، ومـن مؤلفاتـه: شـرح  
علــى خمتصــر املــزين، تــويف ســنة: نيــف وعشــرين وأربــع مدــة مبــرو. انظــر: طبقــات الشــافعية البــن  

(، طبقــات الشــافعية البــن  171 4(، طبقــات الشــافعية الكــهى للســبكي )207 1الصــالح )
 (.216 1ضي شهبة )قا

 (.355 7(، والعزيز شرح الوجيز)165 5انظر: التهذيب) (4)
 ما بني املعكوفني يف األصل)ويقال(، واملثبت من)ز(. (5)
 (.355 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 (.289انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (7)
(،  428 6(، والــنجم الوهــاج)372 6(، وروضــة الطــالبني)355 7الــوجيز)انظــر: العزيــز شــرح    (8)

 (.149 07وحتفة احملتاج
 (.218انظر: األحكام السلطانية للماوردي يف) (9)
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  .(1)حيازة املال اخلالف اآلا فيمن حىر من أهل الكمال بينهما
 .(2)يصرف له السهم من حني ابنت ولو ابنت رجولية اخلنثى قال البندنيجي

 : آخر
ومقطوع اليدين والرجلني   يسـهم لـه علـى املـذهب ألو شهد الوقعة أعمى أو زمن  

 .(3)وقيل يسهم له ،بل يرض/
 : (4)يف السلب: النظر الثالث

والكـالم فيـه يف  .(6)سواء قال اإلمام مـن قتـل قتـيال فلـه سـلبه أم ال  (5)وهو للقاتل
 : أمور

وهــو ركــوب الغــرر يف قهــر كــافر مقبــل علــى القتــال مبــا : ســبب االســتحقاب: األول
 : فهذه ثالثة شروط (7)يكفي شره ابلكلية

فلــو رمــى مــن حصــن أو مــن وراء الصــف أو مــن الصــف إىل  ،ركــوب الغــرر: األول
لكــن يف تعليــق ؛ (8)صــف الكفــار فهصــاب واحــدا فقتلــه   يســتحق ســلبه النتفــاء اخلطــر

القاضي أنه سدل عن ما لو أ رى كلبا عقورا على مشـرك فقتلـه فقـال يسـتحق سـلبه ألنـه 
 .(9)لته حا قتلهبخاطر بروحه حيث صه يف مقا

 
 (.355 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.428 6(، والنجم الوهاج)507 16انظر: كفاية النبيه) (2)
 (.98-97 3ملطالب)(، وأسىن ا385 6انظر: روضة الطالبني) (3)
 (343سيذكر تعريفه املصنف يف) (4)
 يف)ز(: )القاتل(. (5)
 (.160 12(، والبيا )537 4انظر: الوسيط) (6)
(، وحتفــة  372 6(، وروضـة الطـالبني)357 7(، والعزيـز شــرح الـوجيز)537 4انظـر: الوسـيط)  (7)

 (.143 7احملتاج)
(، والــــــــــنجم  372 6(، وروضــــــــــة الطــــــــــالبني)358-357 7الــــــــــوجيز)انظــــــــــر: العزيــــــــــز شــــــــــرح    (8)

 (.410 6الوهاج)
 (.410 6(، والنجم الوهاج)95 3(، وأسىن املطالب)420 16انظر: كفاية النبيه) (9)
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ــيد ــه الصــ ــود (1)/و ــــل بــ ــه قــ ــا إذا  ،وإ  كــــا  ال اــــب بــ ــود فيمــ وهــــذا املعــــىن موجــ
رمــــــى مــــــن الصــــــف فننــــــه صــــــه يف مقابلتــــــه حــــــا أصــــــابه ســــــهمه وفيــــــه تغريــــــر؛ لكــــــن   

 . (2)وما قاله القاضي قد يالف فيه ،يوجد ألحد من األصحاب 
ولـــو  ،(4)ابلقتـــل أو ابإلثخـــا  ابجلـــرحقهـــره مبـــا يكفـــي شـــره ابلكليـــة إمـــا : (3)الثـــاين

وفيــه وجـه أنـه لـو وقــع  .(5)اشـرتك اثنـا  فصـاعدا يف القتــل أو اإلثخـا  اشـرتكا يف السـلب
لــو أمســكه واحــد وقتلــه : بــني مجاعــة ال يرجــى جناتــه مــنهم، ال يــتص قاتلــه بســلبه، وقيــل

 . (6)القصايفاما  الف  اآلخر كا  السلب بينهما أل  كفاية شره حصلت
وكه  هذا التصوير فيمـا إذا منعـه أ  يـذهب لوجهـه و  يىـبطه، وأمـا :  قال الرافعي

 ، انتهى. (7)اإلمساك الىابط فننه أيسر، وقيل األيسر ال يستحق به السلب
  .(9)واحد وقتله آخر كا  السلب لألول (8)القاضي لو كتفهوهذا يوافق قول  

 .(10)ويف سلب املقتول أسريا كالم سيها

 
  ب(.107) (1)
وهـــذا اـــوز أ  يتخيـــل    ( "305قـــال ابـــن الرفعـــة يف املطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــود ســـنيد[ يف)  (2)

 ـالف مـا إذا كـا  مـن    ،رماه مـن الصـف؛ ألنـه يقصـد ابلرمـي عنـد قصـده الرمـيمثله فيما إذا  
 على أ  القاضي قد يالف يف مسهلة إرسال الكلب". ،فننه ال تغرير أصالً  ،وراء الصف

 أي الشرط الثاين من سبب االستحقاب. (3)
ــر: األم)  (4) ــا )149 4انظـــــــــ ــة  358 7الـــــــــــوجيز)العزيـــــــــــز شـــــــــــرح    (،162 6(، والبيـــــــــ (، وروضـــــــــ

 (.373 6الطالبني)
(، والـــــنجم  358 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)162 12(، والبيـــــا )139 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (5)

 (.412 6الوهاج)
 (.412 6والنجم الوهاج)  ،(359 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 (.359 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
فح   (8) ــدين مـــــــن خلـــــــفالِكتـــــــْ ــر: العـــــــني): شـــــــد اليـــــ (  294 9(، ولســـــــا  العـــــــرب)339 5. انظـــــ

 مادة)كتف(
 (.311انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (9)
 ( من النص احملقق.233انظر: يف)( 10)
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ولو جرحه واحد مث قتله اآلخر فالسلب للقاتل إال أ  يكـو  األول أثخنـه  راحتـه 
  .(1)فالسلب له

وقطـع  ، ]أو بقطـع اليـدين والـرجلني،إما ابإل ماء  ،ويلتحق ابإلثخا  إزالة االمتناع
ــدة أو  ــل واحـ ــيس إبثخـــا [رجـ ــدة لـ ــدين دو  الـــرجلني، أو  (3)[و] (2)يـــد واحـ ــع اليـ بقطـ

أو بيد ورجل من جانب واحد، أو من جانبني فيـه طريقـا    (5)]اليدين[  (4)الرجلني دو 
 : أشهرمها فيه قوال 

، نعــــم كمــــا لــــو فقــــه ، وهــــو األشــــبه عنــــد الرافعــــيعلــــى مــــا ذكــــره النــــووي: أحــــدمها
 .(6)عينيه

 .(7)ال، وصححه مجاعة: و نيهما
فحيث قـال السـلب لـألول، أراد إذا أزمنـه ةيـث   : تنزيلهما على حالتني:  والثانية

 . (9)بذلك  (8)يبق فيه قتال، وحيث قال ليس له أراد إذا   يسقط قتاله
الصــحيحة الــ  ال اــوز  ريهــا فــن  اإلزمــا  حتلــف ابخــتالف وهــذه : قــال اإلمــام

 .(11)وكذا قاله املاوردي (10)األشخايف،
الكـافر : إال مبزيـد فنقـول -أي على هـذه الطريقـة-وال يتىو املقصود :  قال اإلمام

 
 (.373 6(، وروضة الطالبني)359 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (2)
 ما بني املعكوفني األصل)أو( وساقط من)ز(. (3)
 اليدين دو  الرجلني، أو الرجلني دو  الرجلني( ساقط من)ز(.عبارة)أو بقطع  (4)
 ما بني املعكوفني يف األصل)الرجلني( وساقط من)ز( (5)
(،  373 6(، وروضـــة الطـــالبني)358 7العزيـــز شـــرح الـــوجيز)(، و 234 6ةـــر املـــذهب)انظـــر:    (6)

 (.145 6(، وهناية احملتاج)144 7وحتفة احملتاج)
(، والعزيــز  511. انظــر: التعليقــة الكــهى] حتقيــق: دايرا ســياك[ يف)مــنهم القاضــي أبــو الطيــب  (7)

 (.421 16(، وكفاية النبيه)359 7شرح الوجيز)
 يف)ز(: )قتال قال(. (8)
 (.421 16(، وكفاية النبيه)453 11انظر: هناية املطلب) (9)
 (.453 11انظر: هناية املطلب) (10)
 (.398 8الكبري)انظر: احلاوي   (11)
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أنه يدافع اا ولو تحرِكي عادت منته فالذي أراه   (1)إذا أصابته ضربة فسقط و  يبق منه مّنة
ولو جرحـه جرحـا   ًنعـه مـن القتـال يف احلـال؛ ولكـن لـو ،  يحيافح فال يكو  ذلك إثخا 

 . (2)ترك أهلكته اجلراحة بعد أايم فليس مبثخن يف احلال
لــو  لــه مــن اجلراحــة مــا كفــه عــن القتــال وأعجــزه عنــه أبــدا؛ لكــن : وقــال املــاوردي

 : سلبه قوال  (3)/ت به احلياة بعده ففي طال
 دو  قاتله على قولنا الشيوخ والرهبا  ال يقتلو .  أنه جلارحه: أحدمها
 عكسه، على قولنا أهنم يقتلو . : والثاين
وإ  كانت مدة احلياة ال تطول بعدها؛ لكنه قـد يقاتـل معهـا فالسـلب لقاتلـه :  قال

  .(4)دو  جارحه
ليبه قـــوال وأمـــا لـــو خـــاطر  ــي أنـــه : أصـــحهما: بنفســـه وأســـر كـــافرًا ففـــي اســـتحقاب سـ

  .(5)يستحقه
 .(7)إىل النص (6)ال. ونسبه القاضي: و نيهما

 (8)ال يستحق سلبه: وعلى هذا فلو قتله بعد أسره قال الرافعي
 .(9)انقىت فوجها إ  كانت احلرب قائمة فله سلبه، وإ  : وقال املاوردي

 
ــة  (1) ــةاملنــ ــعيف املنــ ــو ضــ ــال: هــ ــوة، يقــ ــم القــ ــار الصــــحاح يف): ابلىــ ــر: خمتــ ــا   299. انظــ (، ولســ

 ( مادة)من(.415 13العرب)
 (.453 11انظر: هناية املطلب) (2)
  أ(108) (3)
 (.398 8احلاوي الكبري)انظر:   (4)
 (.373 6روضة الطالبني)  ،(359 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.  315انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (6)
 (  151 4)انظر: األم للشافعي (7)
 (.  359 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 احلرب.أحدمها: يستحقه؛ ألنه قتله بسبب كا  منه يف وقت   (9)

 (.400 8والثاين: ال سلب له؛ أل  احلرب قد انقطع حكمها ابنقىائها. انظر: احلاوي الكبري)



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 331 

  .(2)بقتله نظر فن  اخلرية ل مام (1)ويف جواز ]انفراده[
أو اســـرتقه فهـــل يكـــو   ل الفـــدى؛ أو  (4)لـــو فـــاداه اإلمـــام (3)[الصـــحيو]وعلـــى 

 : وقيل وجها : رقبته للذي أسره؟ فيه قوال 
  .(5)نعم، وال يستحقهما على القول اآلخر: أصحهما

 .(6)اإلمام أو فادى به مسلًما فال شيء له قطعاولو أطلقه 
ــرط الثالـــث ــام :  الشـ ــال قيـ ــه يف حـ ــراد أ  يقتلـ ــال، واملـ ــى القتـ ــبال علـ ــل مقـ ــو  القتيـ كـ

احلرب، سواء قتله مقبال أو مدبرا، سواء قصده الكافر أم ال، حا لو قصد كـافر مسـلًما 
الكفــار فتــبعهم وقتــل فجــاء مســلم مــن خلفــه وقتلــه اســتحق ســلبه، فهمــا إذا اهنــزم جــيش 

واحدا منهم   يستحق سلبه،  الف ما إذا هرب من قاتله وحده فقتلـه املسـلم يف إدابره 
فننــــــه يســــــتحق ســــــلبه، ولــــــو قتلــــــه وهــــــو  ئــــــم أو مشــــــغول ابألكــــــل أو زايــــــل االمتنــــــاع   

 .(7)يستحقه
وهــو كــل مــن يســتحق : فــيمن يســتحق الســلب ابلقتــل أو اإلثخــا : األموور الثوواين

 . (8)الغنيمة راجال كا  أو فارسا  السهم من

 
 ما بني املعكوفني يف األصل)انفراد(، واملثبت من)ز(. (1)
وهـــذا إمنـــا يكـــو  إذا      ( "316قـــال ابـــن الرفعـــة يف املطلـــب العـــايل]حتقيق: حممـــود ســـنيد[ يف)  (2)

 فقتله ال اوز. ،  بعد الوصول إليه تكو  اخلرية لهفن  ،يصل األسري إىل اإلمام
 وهللا أعلم." ،إذا   يف من شيرِِّه قبل الوصول  ،وإ    يصل إىل اإلمام  ،وقد يقال: إنه ال اوز

 ما بني املعكوفني يف األصل)الصحيحة(، واملثبت من)ز(. (3)
 ساقط يف )ز(: )اإلمام(. (4)
ــتحقه    (5) ــه ال يسـ ــوجيز)املـــذهب أنـ ــرح الـ ــز شـ ــر: العزيـ ــالبني)359 7انظـ ــة الطـ (،  374 6(، وروضـ

 (.144 7(، وحتفة احملتاج)145 6وهناية احملتاج)
ــاج)400 8(، واحلــــــــــاوي الكبـــــــــــري)151 4انظــــــــــر: األم)  (6) (، وحتفـــــــــــة  145 6(، وهنايــــــــــة احملتــــــــ

 (.144 7احملتاج)
(،  358 7)(، والعزيـــــز شــــــرح الــــــوجيز162 12(، والبيــــــا )138-137 5انظـــــر: التهــــــذيب)  (7)

 (.373 6وروضة الطالبني)
ــر املبطـــي[ يف)  (8) ــامل]حتقيق: عمـ ــر: الشـ ــاوي الكبـــري)1065انظـ ــز شـــرح  398 8(، واحلـ ( والعزيـ

 (.374 6(، وروضة الطالبني)359 7الوجيز)
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 : وأما من ال يستحقه فىراب 
 
ح
ــو امل ذِّلح ضـــــــــــــــــــرب ال يســـــــــــــــــــتحق الرضـــــــــــــــــــ/ وهـــــــــــــــــ ــتحق  (1)خـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــال يســـــــــــــــــ

 : ، وضرب يستحقه وهو قسما (2)السلب
كفــار و ــريهم، فغــري الكفــار وهــم العبــد والصــ  واملــرأة، ففــي اســتحقاقهم الســلب 

 : (3)قوال : وجها ، وقيل
 واختيــار الــروايين ،ابســتحقاب العبــد وخــص اخلــالف ابلصــ  واملــرأة وجــزم العبــادي
  .(4)االستحقاب فيهما
  .(5)وهو يف العبد أوىل: قال الرافعي

  (6)ويكو  لسيده وأ   ريه ال يستحقاألظهر عندي أنه مستحق : وقال القاضي
 وبـــىن املـــاوردي القـــولني علـــى قـــولني حكامهـــا يف أ  الســـلب هـــل هـــو عطيـــة مبتـــدأة

 جم يل ىل مل}: منــه عليــه الصــالة والســالم، أو بيــا  حملــل قولــه تعــاىل (7)/

 . (9)اآلية، فعلى األول يستحقه هؤالء، وعلى الثاين ال (8){...حم

 
 (.233سيها تعريفه يف يف) (1)
(، وروضــــة  398 8(، واحلــــاوي الكبــــري)284 3(، واملهــــذب)477 11انظــــر: هنايــــة املطلــــب)  (2)

 (.374 6الطالبني)
 أحدمها: االستحقاب لعموم اخله؛ ألهنم كفوا الشر. (3)

والثاين: املنع؛ أل  استحقاب الغنيمة آكد من استحقاب السلب، فـنذا   يسـتحق الغنيمـة، فالسـلب  
أهنــم يســتحقونه قــال النــووي يف روضــة    واملووذهب(،  359 7أوىل. انظــر: العزيــز شــرح الــوجيز)

ــالبني) ــ  يســــــــــتحقونه" وانظـــــــــر: أســــــــــىن  374 6الطـــــــ ــد واملــــــــــرأة والصـــــــ ( "واملــــــــــذهب أ  العبـــــــ
 (.144 6(، وهناية احملتاج)142 7فة احملتاج)(، وحت94 3املطالب)

 (.360 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.360 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.419 16انظر: كفاية النبيه) (6)
  ب(.108) (7)
 .41سورة األنفال آية  ( 8)
 (.399 8انظر: احلاوي الكبري) (9)
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 .(1)فن  قلنا ال يستحقو  فكا  القاتل خنثى وِقفي السلب حا يبني حاله
  .(2)واألجري إ  قلنا يسهم له يستحق السلب، وإ  قلنا ال يسهم له فهو كالعبد

 : وأما الذمي ففي استحقاقه السلب طريقا 
  .(3)للعراقيني طرد اخلالف: أحدمها
 .(4)القطع ابملنع: والثاين

إ  قلنا يرض/ له من الغنيمة فهو كالعبد، وإ  قلنا من مـال املصـاحل :  وقال البغوي
  .(5)  يستحق، هذا إذا حىر إبذ  اإلمام فن  حىر بدونه   يستحق قطعا

رض/ ل   يرض/ له، وإ  قلنا ال، أح تي الرض/ السلب إذا قـي فن  قلنا يستحق صاحب 
 .(6)له، وزيد يف رضخه

 : فرع 
ل   يسـتحق قاتلـه شـيًدا، اتـي لو كا  الكافر املقتول امرأة أو صبيا نظر فن    يكـن قي 

  .(7) ل استحقه على األصواتي وإ  كا  قي 
  .(8)يلحق ابلص  واملرأةوالعبد : قال البغوي

وامتنــــــــــع بعىــــــــــهم مــــــــــن ذكــــــــــر اخلــــــــــالف فيــــــــــه، كمــــــــــا ذكــــــــــر ه : قــــــــــال الرافعــــــــــي

 
 (.405 6(، والنجم الوهاج)374 6الطالبني)(، وروضة 140 5انظر: التهذيب) (1)
( "وكـــذا األجـــري إ   1046قـــال الغـــزايل يف البســـيط ]حتقيـــق: حامـــد بـــن مســـفر الغامـــدي[يف )  (2)

 قلنا: يستحق السهم، فن  قلنا: يرض/، فهو كمن يستحق الرض/.
 (.359 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
(، وروضـــــــــة  359 7شـــــــــرح الـــــــــوجيز)(، والعزيـــــــــز  539 4وهـــــــــو املـــــــــذهب. انظـــــــــر: الوســـــــــيط)  (4)

 (.144 6(، وهناية احملتاج)142 7(، وحتفة احملتاج)374 6الطالبني)
 (.140 5انظر: التهذيب) (5)
 (.419 16(، وكفاية النبيه)399 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
،  (374 6(، وروضـــــة الطـــــالبني)360 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)140 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (7)

 (.405 6ج)والنجم الوها 
 (.140 5انظر: التهذيب) (8)
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 .(2)نه ال خالف فيهإ: واإلمام قال ،(1)فيما إذا كا  قاتال
لقـاتلهم لوا جاز قتلهم وكا  سلبهم اتي وأما الشيوخ والرهبا  إذا حىروا الوقعة فن  قي 

  .(3)لوا ففي جواز قتلهم قوال اتِ قي وإ    يـح 
 وما عليهم  نيمة. ،فن  أجز ه فسلبهم لقاتلهم وإ  منعناه فال

هو كل مـا علـى القتيـل ةـا هـو : بيا  السلب الذي يستحقه القاتل: األمر الثالث
نهـا فم ،رفيعـةكانـت، أو  (4)عدة للقتـال وزينـة للقاتـل، فينـدرج فيـه ثيـاب بدنـه، ]كثيفـة[

، وآالت احلــرب؛ كالســيف، والــرمو، والســهام، (5)العمامــة، واخلــف، والــراايت، واملهــاميز
ســواء كــا   (10)والدرقــة (9) والــرتس (8) واملغفــر (7)ومــا يــدفع بــه عنــه كالــدرع، (6)وحنوهــا

 
 (.360 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (1)
 (.460 11انظر: هناية املطلب) (2)
 أحدمها: اوز قتلهم، فعلى هذا يكو  سلبهم للقاتل. (3)

ــر: احلــــــــاوي   ــا. انظــــــ ــو  مغنومــــــ ــاتلهم ويكــــــ ــلب لقــــــ ــذا ال ســــــ ــى هــــــ ــتلهم، فعلــــــ ــوز قــــــ ــاين: ال اــــــ والثــــــ
 (.399 8الكبري)

 ما بني املعكوفني يف األصل)كنفقة(، واملثبت من)ز(. (4)
(  328املهمــاز: حديــدة تكــو  يف مــؤخر خــف الفــارس أو الــرائض. انظــر: خمتــار الصــحاح يف)  (5)

 ( مادة)مهز(.994 2(، واملعجم الوسيط)426 5ولسا  العرب)
(،  140 5(، والتهــــــــــذيب)285 3(، واملهــــــــــذب)454-453 11انظــــــــــر: هنايــــــــــة املطلــــــــــب)  (6)

 (.374 6)(، وروضة الطالبني360 7(، والعزيز شرح الوجيز)163 12والبيا )
: بكســـر الـــدال وســـكو  الـــراء، وهـــو: لبـــوس احلديـــد يلبســـه احملـــارب وقايـــة مـــن الســـالح.  الـــِدرْع  (7)

 (.208( مادة)درع(، ومعجم لغة الفقهاء يف)81 8انظر: لسا  العرب)
حتت بيىة احلديد على الرأس، قال ابن اليل: هي حلق اعلها الرجـل أسـفل  : ما يكو  املغفر (8)

ــر: هــــذيب اللغــــة) ــه. انظــ ــبد علــــى العنــــق فتقيــ ــة تســ (  25 5(، ولســــا  العــــرب)112 8البيىــ
 مادة) فر(.

املــرتس: خشــبة  و   وكــذا التــرتيس،  : مــا كــا  يتــوقى بــه يف احلــرب، والتــرتس: التســرت ابلــرتسالــرتس  (9)
ــار الصــــحاح يف) ــاب. انظــــر: خمتــ ــم  32 6(، ولســــا  العــــرب)45توضــــع خلــــف البــ (، واملعجــ

 ( مادة)ترس(.84 1الوسيط)
الدرقة: هي ترس من جلود ليس فيه خشب وال عقـب، ولمـع علـى األدراب. انظـر: هـذيب   (10)

 ( مادة)درب(.95 01(، ولسا  العرب)45 9اللغة)
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أو بفرسه الذي هو راكبه وفرسـه الـذي يقاتـل عليـه سـواء كـا  راكبـه   (1)ذلك معلقا ]به[
، واملقـود (3) ، واللجـام(2) جرْ أو نزل عنه وهو بيده حلاجـة القتـال، وكـذا مـا عليـه مـن السـَّ 

 (4)وحنوها
ال   (6)وال ]الدابة[ ،وسالح (5)وال يندرج فيه ما خلفه يف خيمته من ثياب وكراع

 .(7) المه وما عليهاعليها مياه مع 
 ،قــوال  (11) والطــوب (10) والســوار (9) كاخلــا  واملنطقــة  (8)وفيمــا عليــه مــن الزينــة

  :وقيل وجها 
ــلب: أصـــحهما ــن السـ ــا مـ ــع  ، (12)أهنـ ــة (13)وقطـ ــد يف املنطقـ ــو حممـ ــي/ أبـ ــه الشـ  بـ

  .(15)وقطع بعىهم به فيها ويف اخلا  ،(14)
 

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 .: رحل الدابة، واجلمع سروج. وأسرجها إسراجا: وضع عليها السرجالسرج (2)

 ( مادة)سرج(.36 6العروس)(، واتج 297 2انظر: لسا  العرب)
: للفــرس قيــل عــريب وقيــل معــرب، واجلمــع جلــم، وهــو حبــل أو عصــا تــدخل يف فــم الدابــة  اللجــام  (3)

 ( مادة)جلم(.549 2(، واملصباح املنري)534 12وتلزب إىل قفاه. انظر: لسا  العرب)
(، والعزيــــز شــــرح  163 12(، والبيــــا )140 5(، والتهــــذيب)454 11املطلــــب)انظــــر: هنايــــة    (4)

 .(374 6(، وروضة الطالبني)360 7الوجيز)
(،  307 8(، لســا  العــرب)202 1: اســم امــع اخليــل والســالح. انظــر: هــذيب اللغــة)الكـراع  (5)

 مادة)كرع(.(  53 5ومعجم مل اللغة)
 ما بني املعكوفني يف األصل)لدابة(، واملثبت من)ز(. (6)
 (.158 4(، ومغ  احملتاج)360 7(، والعزيز شرح الوجيز)140 5انظر: التهذيب) (7)
 عبارة )ز(: )عليه للزينة(. (8)
بىــمتني، وانتطـــق الرجــل شـــد وســطه مبنطقـــة.  : كـــل مــا شـــد بــه الوســـط، واجلمــع نطـــق  املنطقــة  (9)

 ( مادة)نطق(.354 10(، ولسا  العرب)424 26انظر: اتج العروس)
(، واملعجــــم الوســــيط  388 4: احلليــــة الــــ  تلــــبس يف املعصــــم. انظــــر: لســــا  العــــرب)الســــوار  (10)

 ( مادة)سور(.461يف)
(،  190 9: حلي اعل يف العنق، وكل شيء استدار فهو طوب. انظـر: هـذيب اللغـة)الطوب (11)

 ( مادة)طوب(.231 10ولسا  العرب)
 (.375 6(، وروضة الطالبني)360 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (12)
  أ(.109) (13)
  وكـا  شـيخي يقطـع أب  املِْنطقـة  ( قـال"456 11املطلـب)حكاه اإلمـام عـن شـيخه يف هنايـة   (14)

 خالفاً، وهذا بعيد" من السلب وجهاً واحداً، وذكر العراقيو  يف املِنطقة
 (.334انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (15)
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يسـتعمل مثلـه وقايـة للرقبـة فهـو مـن األسـلحة وال نظـر وقال اإلمـام إ  كـا  الطـوب 
إىل كونـه مـن ذهـب أو فىـة، وإ  كـا  ال يسـتعمل إال للزينـة ففيـه وجهـا  عنـد العـراقيني  

  .(1)كاخلا ، وليس على وجهه، فن  الطوب ال بد أ  يكو  واقيا ملا يسرته
ــه مـــــن النقـــــدين  (2)وأجـــــرى اخلـــــالف يف اهلميـــــا  ــا فيـــ املعـــــدين املشـــــدود عليـــــه ومـــ

 (4)، واحلقيبــة املشــدودة علــى فرســه وفيهــا د نــريه ودرامهــه ليســت مــن الســلب(3)ل نفــاب
أشــهرمها  ،الــ  تقــاد معــه طريقــا  (6()5)[ةيبــاجلن]وشــذ بعىــهم إبجــراء اخلــالف فيهــا ويف 

 :(8)قوال  (7)ا[فيه]
  .(10()9)أهنا منه: أصحهما

 
 (.455 11انظر: هناية املطلب) (1)
: كـــــــيس اعـــــــل فيـــــــه النفقـــــــة ويشـــــــد علـــــــى الوســـــــط ومجعـــــــه مهـــــــايني. انظـــــــر: هـــــــذيب  اهلميـــــــا    (2)

 ( مادة)مهن(.996 2(، واملعجم الوسيط)641 2(، واملصباح املنري)176 6اللغة)
  ةـــا ينـــدر جراينـــه، وقـــد يفـــرضح اهلميـــا    ( " واحتمـــال اهلميـــا  455 11املطلـــب)قـــال يف هنايـــة    (3)

 دافعاً إذا كا  فيه شيء، فننه يدفع األسلحة ويقي املوضع املستوري به".
 (.409 6(، والنجم الوهاج)375 6(، وروضة الطالبني)140 5انظر: التهذيب) (4)
مـــا بـــني املعكـــوفني يف النســـختني)اجلنابية(، واملثبـــت هـــو املوافـــق ملـــا يف النهايـــة والعزيـــز والروضـــة    (5)

(، ورضـــــــــة  360 7(، والعزيـــــــــز شـــــــــرح الـــــــــوجيز)455 11طلـــــــــب)الكفايـــــــــة. انظـــــــــر هنايـــــــــة امل
 (.  498 16(، وكفاية النبيه)375 6الطالبني)

: الدابـــة تقـــاد، وقـــد جنبـــت الدابـــة جنبـــا، وفـــرس طـــوع اجلنـــب واجلنـــاب، وهـــو الـــذي إذا  اجلنيبـــة  (6)
ــذيب   ــادا. انظــــر: هــ ــهال منقــ ــا  ســ ــا  العـــــرب يف)82 11اللغــــة)جنــــب كــ (  276 1(، ولســ

 مادة)جنب(.
 ما بني املعكوفني يف األصل)فيه(، واملثبت من)ز(. (7)
وأثبتهمـــــا الفـــــوراين والقاضـــــي واإلمـــــام وجهـــــني. انظـــــر: املطلـــــب العـــــايل]حتقيق: حممـــــود ســـــنيد[    (8)

 (.337يف)
 (.375 6(، وروضة الطالبني)361 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
ول الثــاين: يكــو   نيمــة وال يكــو  ســلبا؛ ألنــه  ــري مقاتــل بــه وإ  كــا  قــوة لــه كالــذي يف  والقــ  (10)

 (.400 8رحله. انظر: احلاوي الكبري)
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  .الذي عليها تردد ظاهر وإ  كا  عليه مثلهوعلى هذا ففي السالح  : قال اإلمام
ة واحـدة ويعينهـا يبـوإ  كا  انب أكثر من فرس   يستحق القاتل سـوى جن:  قال
  .ابلقرعة

أو يرجـــع فيــه إىل اجتهــاد أمــري اجلــيش فيعطيـــه  ،وال يقــدح فيــه تفــاوت القــيم: قــال
 . (2)أوسطهاأوجهها : احتماالت  (1)فيه ]ثالث[ ،أو يتخري القاتل ،منها ما يراه

والطريقـة الثانيـة  ،(3)املختار بل الصواب أ  يتار للقاتل واحـدة منهـا وقال النووي
 .القطع ابألول

فيجــوز أ  يكــو   ،ولــو كــا   المــه حــامال لســالحه يعطيــه مــا شــاء: قــال اإلمــام
ذلــك الســالح كــالفرس اجملنــوب واــوز أ  يقــال ال، فالزائــد علــى الســالح الــذي معــه إذا  

 .(4) كا  زائدا على العادة فهو حممول ال سالح مستعمل وهو يقرب من اهلميا 
 : حكمه: األمر الرابع

وهــو مــن أصــل الغنيمــة وال يمــس علــى الصــحيو ويســتحق مســتحق حصــته مــن 
وقيـــــل ال؛ إال أ  يكـــــو  الســـــلب أقـــــل مـــــن الســـــهم فيكمـــــل  ،(5)الغنيمـــــة علـــــى املـــــذهب

  .(7()6)]له[
كــــالوجهني يف   (8)ولــــو أعــــرض القاتــــل عــــن الســــلب ففــــي صــــحة إعراضــــه وجهــــا 

  .إعراض الغامنني عن الغنيمة
 

 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (1)
 (.458-456 11انظر: هناية املطلب) (2)
 (.375 6انظر: روضة الطالبني) (3)
 (.458-456 11املطلب)انظر: هناية   (4)
(، وروضـــــة  361 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)164 12(، والبيـــــا )141 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (5)

 (.146 6(، وهناية احملتاج)144 7(، وحتفة احملتاج)375 6الطالبني)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
 .(424 16(، وكفاية النبيه)141 5انظر: التهذيب) (7)
 أحدها: يسقط كحصة الغا  من املغنم،   (8)

 (.511 17والثاين: ال يسقط؛ ألنه يتعني له، فصار كتعني احلصة ابلقيْسم. انظر: هناية املطلب)
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 .(1)ولو ادعى رجل أنه قتل هذا القتيل وطلب سلبه   يقبل إال ببينة
 : يف قسمة الغنيمة: الرابعالنظر 

 : والكالم فيه يتوزع على هذا الباب وعلى كتاب السري، وفيه مسائل
إذا أراد اإلمام أو أمري اجليش قسمة الغنيمة بدأ ابلسـلب فهعطـاه ملسـتحقه :  األوىل

الصحيو أنـه ال يمـس، مث يـرج املـؤ  الالزمـة، كـهجرة احلمـالني، واحلفـا ، مث   (2)/على  
أو  (3)ي مخســة أقســام متســاوية، و خـــذ مخــس رقــاع يكتــب علــى أحـــدها هللاعــل البــاق

للمصـــــاحل، وعلـــــى ابقيهـــــا للغـــــامنني، ويـــــدرجها يف بنـــــادب مـــــن طـــــني، أو الـــــع متســـــاوية، 
تعــاىل أوالً اكتفــى  (5)اســم هلل (4)ويفيهــا، ويــرج لكــل قســم رقعــة، فــن  خــرج ]مــا عليــه[

كرر اإلخراج إىل أ  يرج ما عليه اسم هللا تعاىل، و  يبق إال هـي،   (6)به، وإ  خرج  ريه
ني الغامنني، ويقدم هذه القسمة على قسمة اخلمـس علـى أراببـه، ويسـوي ويقسم الباقي ب

يف القسمة بني الرجالة، وكذا بـني الفرسـا ، وإ  اختلفـوا يف النفـع، والغـىن، والقـوة، وكـا  
وقد روى إخراجهـا ببعـر اإلبـل ،(7)الفتو على يد بعىهم، وأبي شيء أخرج القرعة جاز

  .(8)  املنقول والعقاروالنوى، وال فرب يف وجود القسمة بني
لــه وســهما   (9)ســهم ،مث يعطــى لكــل مــن الرجــال ســهما، وللفــارس ثالثــة أســهم

 .(10)لفرسه
 

 (.413 6انظر: النجم الوهاج) (1)
  ب(.109) (2)
 يف)ز(: )هللا(. (3)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.   (4)
 يف )ز(: هللا. (5)
 يف)ز(: ) ريها(. (6)
(، وأسـىن  376 6(، وروضـة الطـالبني)363 7(، والعزيز شـرح الـوجيز)296 3انظر: املهذب) (7)

 (.95 3املطالب)
 (.95 3(،وأسىن املطالب)376 6(، وروضة الطالبني)363 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 ساقط من )ز(.  )سهم( (9)
 (.383 6(، وروضة الطالبني)354 7(، والعزيز شرح الوجيز)209 12انظر: البيا ) (10)
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 .(1)ولوز القسمة يف دار احلرب وال تكره
ــرة ــافوا كثـ ــذر؛ أب  يـ ــا إال لعـ ــره أتخريهـ ــرب ويكـ ــتحب يف دار احلـ ــة يسـ ــال مجاعـ  وقـ

 . (2)فتؤخر إىل دار اإلسالم، وهو ظاهر النصالعدو أو يىيق عليهم الطعام والعلف، 
ــام عــــــن األصــــــحاب  ــا  وحكــــــى اإلمــــ ــا لــــــو دفعــــــت قبــــــل انقىــــــاء احلــــــرب فيمــــ أهنــــ

  .، وخرجه هو على خالف  ا من بعد(4)  از (3)ازوه[ح]
اجلهـــاد يســـتحق الغنيمـــة مـــن شـــهد الوقعـــة مـــن أهـــل الكمـــال قاصـــدا : (5)]الثانيـــة[

 .(6)ونصرة املسلمني، أو كا  عو  للمقاتلة، أو مددا قاتل أو   يقاتل
بقولنا من شهد الوقعة مـن    ىـر يف ابتـداء القتـال وحلـق بعـد انقىـاء   (7)فيخرج

احلرب وحيازة الغنيمة فال يستحق شيًدا؛ وإ    يدخل املسلمو  بعد دار اإلسالم، )وإ  
 . (9()8)حلق قبل انقىاء احلرب يستحق(

 : وجها : وقيل: حيازة الغنيمة فقوال  (10)وإ  حلق بعد انقىاء احلرب و]قبل[
 .(12()11)أنه ال يستحق: أصحهما

 
 (.363 7(، والعزيز شرح الوجيز)542 4(، والوسيط)147 4انظر: األم) (1)
(،  542 4والوسـيط)(،  296 3(، واملهـذب)165 14(، احلـاوي الكبـري)147 4انظر: األم) (2)

ــة الطـــــــالبني) (، وهنايـــــــة  144 7(، وحتفـــــــة احملتـــــــاج)95 3(، وأســـــــىن املطالـــــــب)376 6وروضــــ
 (.146 6احملتاج)

 ما بني املعكوفني يف األصل )جاوزه(، واملثبت من)ز(. (3)
 (.  504 11انظر: هناية املطلب) (4)
ســهلة الثانيــة واألوىل تقــدمت  مــا بــني املعكــوفني يف األصــل بيــاض، واملثبــت مــن)ز( واملــراد اــا امل  (5)

 (.233يف)
 (.  377 6(، وروضة الطالبني)364 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 يف)ز(: )فخرج(. (7)
 ما بني القوسني ساقط من)ز(. (8)
 (.377 6الطالبني)(، وروضة 364 7(، والعزيز شرح الوجيز)173 5انظر: التهذيب) (9)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (10)
(،  377 6(، وروضــــة الطــــالبني)364 7(، والعزيــــز شــــرح الــــوجيز)173 5انظــــر: التهــــذيب)  (11)

 (.148 6وهناية احملتاج)
ــذيب)  (12) ــر: التهــــ ــال االســــــتيالء. انظــــ ــوا قبــــــل كمــــ ــتحقو ؛ ألهنــــــم حلقــــ ــاين: يســــ   (،173 5والثــــ

 (.299 3املهذب)و 
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أ  الغنيمــة ملــك ابنقىــاء احلــرب : اخلــالف اآلا يف اببــه (1)واخلــالف راجــع علــى
أو ةيازة املال أو موقوفة، فن    يعرض الغامنو  عنها اب  أهنم ملكوها ابنقىـاء احلـرب، 

ــوا اب   ــى (2)م[أهنـــ]وإ  أعرضـ ــا ابلقســـمة، فعلـ ــا أو ًلكوهنـ ــد منهمـ ــا بواحـ  (3)/   ًلكوهـ
  .(4)األول يستحق وعلى الثاين ال

إ  كانـت ال تـؤمن رجعـة الكفـار اسـتحق الالحـق وإال ويف مسهلتنا وجـه  لـث أنـه 
 .(5)فال

وعلـــى هـــذا إذا أقـــاموا علـــى حصـــن وأشـــرفوا علـــى فتحـــه فلحقهـــم مـــدد قبـــل الفـــتو 
 .(6)شاركوهم يف الغنيمة، وإ  فتحوا ودخلوا احلصن مث جاءهم املدد   يشاركوهم

حلوقـــه وإ  حلـــق بعـــد حيـــازة بعـــض الغنيمـــة وقبـــل انقىـــاء احلـــرب فمـــا حصـــل بعـــد 
 : ، وما حصل قبله فوجها (7)شاركهم فيه

 .(9()8)أنه يشاركهم فيه :أصحهما عند اإلمام والغزايل
حـريج صـحتها  دح عِـ بْ ولذلك ال لـوز القسـمة قبـل انقىـاء احلـرب، وال أح :  قال اإلمام

 .(11)القولني وال بد منه (10)على هذين
القاضي اخلالف هنا مرتبا على اخلالف يف احلالة ال  قبلها وجعل املشـاركة وجعل  

  .(12)هنا أوىل
 

 يف)ز(: )إىل(. (1)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)أنه( والسياب يقتىي ما أثبته. (2)
  أ(.110) (3)
 (.418 6(، والنجم الوهاج)224 12انظر: البيا ) (4)
 (.365-364 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (5)
 (.96 3(، وأسىن املطالب)377 6الطالبني)(، وروضة 365 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (6)
 (.365 7(، والعزيز شرح الوجيز)224 12( والبيا )173 5انظر: التهذيب) (7)
 (.  1054(، والبسيط ]حتقيق: حامد بن مسفر الغامدي[ يف)503 11انظر: هناية املطلب) (8)
قهـم بعـد انقىـاء القتـال.  والوجه اآلخر: ال يشاركهم فيه؛ ألهنم انفردوا إبحرازه، فهو كما لـو حل (9)

 (.224 12انظر: البيا )
 ساقط من)ز(. )هذين( (10)
 (.504-503 11انظر: هناية املطلب) (11)
 (.480 16انظر: كفاية النبيه) (12)
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املرأة، والص ، واجملنو ، وكـذا الكـافر احلسـن الـرأي  ،ويرج بقولنا من أهل الكمال
 .(1)يف املسلمني، والعبد، فنهنما يستحقا  الرض/ دو  السهم

إذا هــرب مــن الكفــار إىل  (2)مني األســريويــرج بقولنــا قاصــد اجلهــاد ونصــرة املســل 
  .(3)املسلمني وحىر و  يقاتل، واألجري، والتاجر، وفيهم خالف سيها

واحـــد مــن اجلـــيش فــن  كـــا  بعـــد انقىــاء القتـــال وحيــازة املـــال اســـتحق  وإذا مــات 
وانتقــل ســهمه إىل ورثتــه، وإ    يرجعــوا إىل دار اإلســالم، وكــذا لــو مــات فرســه يف هــذه 

اســــتحق ســــهم الفــــرس، وإ  كــــا  بعــــد انقىــــائه وقبــــل احليــــازة اســــتحقه يف أصــــو احلالــــة 
، (5)واـراي  فيمـا لـو عـار (4) الوجهني، وكذا لو ماتت فرسه يستحق سهمها يف األصـو

  .(6)أو وهبه، أو ابعه
فرسه فال حق  (8)، وكذا لو ماتت(7)وإ  كا  موته قبل انقىاء القتال فال حق له

  .وإ  كا  بعد دخوله فارسا ،(9)هلا
 .(11)كما لو مات   (10)ولو سحرب فرسه، أو عار، أو ابعه، أو وهبه وأقبىه فهو

 
 (.369انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (1)
 يف)ز(: )واألسري(. (2)
 ( من النص احملقق.233،  233انظر: يف)( 3)
ــر: التهــــــــــذيب)  (4) ــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)174-173 5انظــــــــ ــة  366-365 7(، والعزيــــــــ (، وروضــــــــ

 (.96 3(، وأسىن املطالب)837 6الطالبني)
عار فرسه: أي انفلت من صاحبه وذهب يقال منه عار الفرس يعري فهو عائر. انظـر: املصـباح   (5)

 (.317( مادة)عري(، وحترير ألفا  النبيه يف)439 2املنري)
 (.1096انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف)( 6)
 (.378 6(، وروضة الطالبني)366 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (7)
 يف)ز(: )مات(. (8)
 (.214 12انظر: لبيا ) (9)
 ساقط من)ز(.  )فهو( (10)
 (.378 6(، وروضة الطالبني)365 7(، والعزيز شرح الوجيز)215 12انظر: لبيا ) (11)
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يسـتحق : ، وقيـل(1)وكذا لـو رهنـه، أو أخـذه املشـركو  منـه، أو ذةـه:  قال القاضي
 .(2)سهمه إذا عار

الوقعــة وصــف القتــال أحســهم لــه وإ  إ    يــرج ابلغــارة عــن موضـع : وقـال املــاوردي
  .(3)خرج فال

ونـص فيمـا  ،يف أثناء القتـال فـالنص أنـه ال حـق لورثتـه (4)[يز الغا]وإ  كا  موت  
 : ولألصحاب طرب (6)/ (5)إذا مات الفرس يف أثنائه على أنه يستحق سهمه

 .(8)أ  فيهما قولني: (7)ا[أحده]
 .(9)تقرير النصني: وأظهرمها

 
   أقف عليه فيما اطلعت عليه من املصادر. (1)
( "وفيمــا إذا عــار وجــٌه: أنــه يســتحق  ســهمه، نقلــه  365 7الــوجيز)قــال الرافعــي يف العزيــز شــرح    (2)

 الشي/ أبو حامد، وضعفه".
 (.420 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
 ما بني املعكوفني يف األصل)الغادي( ويف)ز(: )العاري(، ولعل الصحيو ما أثبته. (4)
فــارس إذا حىــر شــيدا مــن  وإمنــا أســهم للفــارس بســهم    ("153-152 4قــال الشــافعي يف األم)  (5)

احلرب فارسا قبل أ  تنقطع احلـرب فهمـا إ  كـا  فارسـا إذا دخـل بـالد العـدو وكـا  فارسـا بعـد  
انقطاع احلرب وقبل مجع الغنيمة فال يسهم له بسهم فارس قال: وقال: بعض النـاس إذا دخـل  

 بالد العدو فارسا، مث مات فرسه أسهم له سهم فارس".
  ب(.110) (6)
 ، واملثبت من)ز(. املعكوفني يف األصل)أحدمها(ما بني (7)
وجــه االســتحقاب: شــهود بعــض الوقعــة، ووجــه املنــع: اعتبــار آخــر القتــال؛ فننــه وقــت اخلطــر؛    (8)

ــذيب)  والظفــــــــــــر. (، وروضـــــــــــــة  365 7(، والعزيـــــــــــــز شــــــــــــرح الــــــــــــوجيز)174 5انظــــــــــــر: التهــــــــــ
 (.378 6الطالبني)

والفــرس اتبــع؛ فــنذا مــات، جــاز أ  يبقــى ســهمه  أل  الفــارس متبــوع، فــنذا مــات فــات األصــل،    (9)
(، وروضــــــــــــة  365 7(، والعزيــــــــــــز شــــــــــــرح الــــــــــــوجيز)174 5انظــــــــــــر: التهــــــــــــذيب)  للمتبــــــــــــوع.
 (.378 6الطالبني)
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ــتحقاب : عـــن الشـــي/ أيب زيـــد: والثالـــث ــازة إ  حصـــلت بقتـــال جديـــد فـــال اسـ احليـ
  .(3)وينزل النصا  عليهما (2)وإ  كانت بسبب ذلك القتال استحق فيها ،(1)فيها

وأهنم ذكـروا يف مـوت  ،وحكى اإلمام عنهم القطع يف أنه إذا مات ال يستحق شيًدا
 : الفرس ثالثة أقوال

إ  نفق قبل حيازة املغنم فال سهم لـه، وإ  نفـق بعـده وقبـل اجنـالء احلـرب :  الثالث
اســتحق صــاحبه ســهمه، وهــو يســتمد مــن القــول أب  املــدد الالحــق يف أثنــاء القتــال بعــد 

  .(5()4)احليازة أنه ال يشاركهم
  .(6)دم استحقاب سهم الفرسواقتصر القاضي من هذه األحوال على ع

ــن  كــــــــــا  مــــــــــرض ــحيًحا مث مــــــــــرض فــــــــ ــداء الوقعــــــــــة صــــــــ ــو شــــــــــهد ابتــــــــ ال  (7)ولــــــــ
، (9)، أو تهســــــــــــــــمني مــــــــــــــــِ ، أو زي (8)يرجــــــــــــــــى زوالــــــــــــــــه، كمــــــــــــــــا لــــــــــــــــو عمــــــــــــــــي، أو فلــــــــــــــــج

 
 يف)ز(: )فهما(. (1)
 يف)ز(: )فهما(. (2)
 (.503-502 16(، وكفاية النبيه)366 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (3)
 .(482 11انظر: هناية املطلب) (4)
 (.482 11القول األول والثاين اللذا  حكامها اإلمام يف هناية املطلب) (5)

أحــدمها: أنــه ال يســتحق ســهم الفــرس، حــا ينجلــي القتــالح والفــرسح قــائم، فــنّ  االســتحقاب يســتقر  
ابنكشاف احلرب واجنالئها، فنذا تقّدر نفوب الفرس قبل حتقق سـبب االسـتحقاب،   يحسـتحق  

 بسبب الفرس شيء.
: أ  صــاحب الفــرس يســتحق سـهم الفــرس؛ ألنــه لقــي القتـال عليــه، وحصــل اإلرعــاب منــه يف  والثـاين

 انتصاب احلرب.
 (.386انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (6)
 يف)ز(: )مرضا(. (7)
علـى اسـرتخاء أي عىـو كـا ، يقـال  : هو اسرتخاء أحد شقي البد  طـوال، ويطلـق أيىـا  الفاجل (8)

ــة يف) ــة الطلبـــــ ــققته نصـــــــفني. انظـــــــر: طلبـــــ ــني أي شـــــ ــ   137فلجـــــــت الشـــــــيء فلجـــــ (، ومغـــــ
 (.84 4احملتاج)

يرتقــي إىل الــرأس أو الصــدر فيخــتلط معــه العقــل فيهــذي، وكثــرياً مــا    :  ــار مــن احلمــىالهســام  (9)
يهلك، وقيل: هو ورم يف حجاب القلب أو الكبد يصـعد أثـره إىل الـدما . انظـر: طلبـة الطلبـة  

 (.85 4(، ومغ  احملتاج)188 8(، والبيا )124يف)
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 : فقوال 
كـذا قـال  وإ  كا  يرجى زواله قبل انقىـاء احلـرب،،  (2()1)أنه يستحق:  أصحهما
  (3)االستحقاب ولو عرض قبل القتالاإلمام   ًنع 

 : وحكى املاوردي يف املريض الذي ال يقدر على القتال مطلقا ثالثة أوجه
  .(4)وهو ظاهر النص أنه يسهم له: أحدها
  .ال؛ لكن يرض/: والثاين
إ  كا  مرضا يرج به عن اجلهاد كالعمى والزمانة وقطع اليدين والرجلني : والثالث
الشـديدة  (6) اجلهـاد ويرجـى زوالـه كـاحلمى (5)وإ  كـا  ال يـرج بـه ]عـن[ ،فال يسهم لـه

 .(8)وانطالب اجلوف أسهم له (7) والرمد
  .(10)والصداع   ًنع قطعا (9)ولو كا  املرض ال ًنع اجلهاد كاحلمى ]اخلفيفة[

 
 (419 6(، والنجم الوهاج)378 6(، وروضة الطالبني)170 5انظر: التهذيب) (1)
والثـــــــاين: ال يســــــــتحق؛ ألنـــــــه خــــــــرج عـــــــن أ  يكــــــــو  منــــــــه قتـــــــال؛ كمــــــــا لـــــــو مــــــــات. انظــــــــر:    (2)

 (.170 5التهذيب)
 (.483 11انظر: هناية املطلب) (3)
 (.250 8انظر: خمتصر املزين مع األم) (4)
 ما بني املعكوفني ساقط يف )ز(. (5)
 ريبــة تشــتعل يف القلــب، وتنبــث منــه بتوســط الــروح والــدم يف الشــرايني والعــروب  : حــرارة  احلمــى  (6)

ــع البــــد ، فتشــــتعل فيــــه اشــــتعاال يىـــر ابألفعــــال الطبيعيــــة. انظــــر: زاد املعــــاد) (،  24 4إىل مجيـ
 (.268 4واحلاوي ابلطب)

ــمالرمـــــــــد   (7) ــر: احملكـــــــ ــا. انظـــــــ ــع العـــــــــني وانتفاخهـــــــ ــم)  : وجـــــــ ــا   329 9واحملـــــــــيط األعظـــــــ (، ولســـــــ
 ( مادة)رمد(.185 3العرب)

 (.423-422 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
املطبقة: هـي الدائمـة الـ  ال    ، واملثبت من)ز( أل  احلمىما بني املعكوفني يف األصل )املطبقة( (9)

 تفارب ليال وال هنارا، وقد أطبقت عليه، وال ترتفع.
 (58 26(، واتج العروس)215 10(، ولسا  العرب)271انظر: حترير ألفا  التنبيه يف)

 (.168 4مغ  احملتاج)و   (،378 6(، وروضة الطالبني)366 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
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هـو كـاملريض فـن  كـا  ال يحرجـا بـرعه :  والبغوي  (1)يف احلرب قال القاضي  حي ِر ولو جح 
ــه القـــوال  ــن الصـــبا  (3)ورتبـــه ، (2)ففيـ ــريه (4)ابـ ــرض، فـــن  قلنـــا يســـتحق  (5)و ـ علـــى املـ

 .(6)املريض فاجملروح أوىل، وإ  قلنا ال يستحق، ففيه اخلالف
 : ولو جن فطريقا 

  .أنه كما لو مات فال يستحق: أحدمها
  .(7)فيه القوال : والثاين

 : ويتحرر فيمن طرأ عليه مرض مانع من القتال يف أثناء القتال أوجه
  .(8)يسهم له مطلقا: أحدها

 
 (.503 16النبيه) انظر: كفاية (1)
 أنه يستحق؛ ألنه معذور برتك القتال؛ كما لو مرض مرضا يرجى زواله.   املذهب (2)

والقـــــــول الثـــــــاين: ال يســـــــتحق؛ ألنـــــــه خـــــــرج عـــــــن أ  يكـــــــو  منـــــــه قتـــــــال؛ كمـــــــا لـــــــو مـــــــات. انظـــــــر:  
 (.96 3(، وأسىن املطالب)337 5، وروضة الطالبني)(170 5التهذيب)

 يف)ز(: )ورتب(. (3)
 .(1098الشامل )حتقيق: عمر املبطي( يف)انظر:   (4)
 (.168 4(، ومغ  احملتاج)366 7العزيز شرح الوجيز)انظر:   (5)
نح حرمانـــحهح. انظـــر: الشـــامل )حتقيـــق: عمـــر    (6) ا أصـــابه بســـبب احلـــرب، فـــال  ســـح أل َّ مـــا أصـــابه إمنـــَّ

 (.  366 7، والعزيز شرح الوجيز)(1098املبطي( يف)
( "وذكــر بعــض أئمتنــا يف ســبب ثبــوت الســهم للمــريض  483 11طلــب)قــال اإلمــام يف هنايــة امل  (7)

الــذي زمــن أ  رأيــه منتفــع بــه، أب  يراجــع ويستشــار، فلــم يســقط االنتفــاع بــه ابلكليــة، وهــؤالء  
 رمبا يرتددو  فيه إذا جن، فمنهم من اعل اجلنو  كاملوت يف إسقاط السهم قوال واحدا.

أل  اجملنــو  ال ًتنــع إضــافة امللــك إليــه، وهــذا املســلك  ومــنهم مــن أجــرى القــولني يف طــراي  اجلنــو ؛  
أفقــه؛ فــن  الــرأي اجملــرد لــو كــا  معتمــدا يف البــاب، لوجــب إثبــات الســهم للــذي شــهد القتــال  

 مريىا، وبقي كذلك إىل االجنالء، وليس األمر كذلك".
ــذيب)250 8انظــــر: خمتصــــر املــــزين مـــــع األم)  (8) ة  (، وروضـــــ366 7(، والعزيــــز)170 5(، والتهــ

 (.168 4مغ  احملتاج)و   (،378 6الطالبني)
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 .(1)ال: والثاين
 .(2)إ  كا  املرض  ري مزمن أسهم له، وإ  كا  مزمنا   يسهم له: والثالث
  .(3)إ  كا  املرض بسبب ذلك احلرب أسهم له، وإال فال: الرابع

 .(5)/ (4)الرأي أسهم له، وإ  كا  سلبه فال بي لِ إ    يكن سح : اخلامس
 .(6)انقىائه أسهم له، وإال فالأنه إ  كا  )يرجا زواله قبل : السادس

بــه مــرض ًنعــه مــن القتــال وحىــر الصــف كــذلك    (7)وال خــالف أنــه لــو كــا (
 .(8)يسهم له، وإ  أمكنه مع الركوب والوقوف يف الصف؛ لكن يرض/ له

وإذا كــا  املــرض مرجــوَّ الــزوال فــاتفق نفــاذه إىل انقىــاء احلــرب ففيــه : قــال اإلمــام
لــرتدد يف أ  املــريض املرجــو إذا اســتهجر للحــج مث اب  أ  ذلــك تــردد ظــاهر يلتفــت علــى ا

  .(9)املرض مزمن هل يصو األجري عنه
ولـــــــــــو طـــــــــــرأ املـــــــــــرض علـــــــــــى حاضـــــــــــر الصـــــــــــف بعـــــــــــد انقىـــــــــــاء احلـــــــــــرب وقبـــــــــــل 

  .(10)احليازة وقلنا ًنع لو طرأ قبل انقىائه ففي منعه هنا قوال 
يسهم له إال أ  يهـرب متحرفـا ولو هرب عن القتال و  يعد حا انقىى احلرب   

 
 .(298 3انظر: املهذب) (1)
 (.503 16(، وكفاية النبيه)216-215 12البيا )انظر:   (2)
ــنيد[  1098يف)  الشـــــــــامل]حتقيق: عمـــــــــر املبطـــــــــي[  (3) (، واملطلـــــــــب العـــــــــايل]حتقيق: حممـــــــــود ســـــــ

 (.392يف)
 (.392يف)انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[  (4)
 . أ(111) (5)
 (.170 5، والتهذيب)(484 11انظر: هناية املطلب) (6)
 .ما بني القوسني ساقط من)ز( (7)
 (.378 6(، وروضة الطالبني)366 7، والعزيز شرح الوجيز)(484 11انظر: هناية املطلب) (8)
 .(484 11انظر: هناية املطلب) (9)
(  78 6(. قــال النــووي يف روضــة الطــالبني)1098يف)  املبطــي[انظــر: الشــامل]حتقيق: عمــر    (10)

"واملــرض بعــد انقىــاء القتــال وقبــل حيــازة املــال، علــى اخلــالف الســابق". أي يف مــوت الرجــل  
 ".بعد انقىاء احلرب وقبل احليازة. وقال فيه "انتقل حقه إىل ورثته على األصو



 اجلواهر البحرية

     _______ _______ 347 

اســتحق الســهم : وإ  عــاد قبــل انقىــاء احلــرب قــال البغــوي، (1)لقتــال أو متحيــزا إىل فدــة
 .(2)من احملوز بعد عوده دو  احملوز قبله

ــا أو متحيـــزا القـــول قولـــه : والغـــزايل قـــال الفـــوراين ،ولـــو عـــاد وادعـــى أنـــه كـــا  متحرفـ
  .(3)بيمينه

إ    يعـد حـا انقىـى القتـال   يصـدب وإ  عـاد قبلـه صـدب، فـن  :  وقال البغوي
ــوز بعـــد عـــوده ــن احملـ ــل   يســـتحق إال مـ ــال ، (4)حلـــف اســـتحق، وإ  نكـ وهـــو  النـــوويقـ

 .(5)أرجو
 :  (6)]فرع[
 
ح
وهو الذي يىعف قلوب اجليش ابألراجيف واألخبار بكثرة العدو وشدته   لح خيذِّ امل

ــال، ًحْ  ــبط عـــن القتـ ــكر وحىـــور الصـــف، فـــن  حىـــر    (7)عح نـــي ويثـ ــن اخلـــروج مـــع العسـ مـ
  .(9)وال نفال (8)اتل[ق]يستحق سهما وال رضخا وال سلبا إ  

  .(10)وفيه وجه أنه إ  حىر و  ينهه اإلمام يستحق السهم وإ  هناه   يستحقه

 
وروضـــــة    (،365 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)216 12(، والبيـــــا )174 5ذيب)انظـــــر: التهـــــ  (1)

 (.377 6الطالبني)
 .(174 5انظر: التهذيب) (2)
 (.216 12البيا )و   ،(544 4 أ(، والوسيط)229انظر: اإلابنة)ل (3)
 (.174 5انظر: التهذيب) (4)
 (.378 6انظر: روضة الطالبني) (5)
 األصل، واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني بياض يف   (6)
 ساقط من )ز(: )ًنع(.  (7)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)قتل(، ولعل الصواب يقتىي ما أثبته. (8)
ــر: املهــــــذب)  (9) ــيط)298 3انظــــ ــوجيز)544 4(، والوســــ ــرح الــــ ــز شــــ (،  367-366 7(، والعزيــــ

 (.377 6وروضة الطالبني)
( "  240 10(، وقـــــال النـــــووي يف روضـــــة الطـــــالبني)385 11انظـــــر: العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)  (10)

وحكى الروايين وجها، أنه يسهم للمخذل إذا   ينهه اإلمام، ووجها أنـه يرضـ/ لـه، والصـحيو  
 الذي قطع به األصحاب، ال سهم وال رض/ مطلقا".
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  .(2)إ  حىر إبذ  اإلمام أرض/ له وإال فال (1)اجلرجاينوقال 
  .(4)الفاسق به فيسهم له على الصحيو (3)وال ]يلحق[
 (7)أمــــــــــــــري اجلــــــــــــــيش ســــــــــــــرية (6)نفــــــــــــــذ[أ]إذا بعــــــــــــــث اإلمــــــــــــــام أو  (5)]الثالثــــــــــــــة[

  .فنما أ  يبعثها من دار احلرب، أو من دار اإلسالم
فـــــــــــــــنذا  نمـــــــــــــــت شـــــــــــــــيًدا أ  يبعثهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دار احلـــــــــــــــرب  (8)]احلالـــــــــــــــة األوىل[

شـــــــــــــاركها اجلـــــــــــــيش فيـــــــــــــه، وإ   ـــــــــــــنم اجلـــــــــــــيش شـــــــــــــيًدا شـــــــــــــاركته فيـــــــــــــه، ويكفـــــــــــــي يف 
، واشـــــــــــــــرتط مجاعـــــــــــــــة (9)املشـــــــــــــــاركة اجتمـــــــــــــــاعهم يف دار احلـــــــــــــــرب عنـــــــــــــــد األكثـــــــــــــــرين

مــــــــــنهم اإلمــــــــــام أ  يكونــــــــــوا ابلقــــــــــرب مــــــــــنهم مرصــــــــــدين لنصــــــــــرهم، وضــــــــــبطوا القــــــــــرب 

 
لـى الشـي/ أيب إسـحاب الشـريازي،  هو: أمحد بن حممد اجلرجاين، قاضي البصرة و ريها، تفقـه ع (1)

ومســع احلــديث مــن أيب الطيــب الطــهي، وأيب احلســن املــاوردي و ريمهــا، روى عنــه أبــو علــي بــن  
ســكرة احلــاف ، وإمساعيــل بــن الســمرقندي و ريمهــا، ومــن كتبــه املعــااية والتحريــر والشــايف، تــويف  

(، وطبقـــات  74 4هى)ســـنة اثنتـــني ومثـــانني وأربـــع مدـــة للهجـــرة. انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكـــ
 (.260 1الشافعية البن قاضي شهبه)

 (.379 6انظر النقل عنه يف: روضة الطالبني) (2)
(، وروضــة  367 7مـا بــني املعكـوفني يف النسختني)يســتحق( ومــا أثبتـه مــن العزيــز شـرح الــوجيز)  (3)

 (.378 6الطالبني)
 (.378 6انظر: روضة الطالبني) (4)
، واملثبـــت مـــن)ز( واملـــراد اــا املســـهلة الثالثـــة. والثانيـــة تقـــدم  املعكـــوفني يف األصـــل بيــاضمــا بـــني    (5)

 (.233يف)
مـــــــا بـــــــني املعكـــــــوفني يف النسختني)أيســـــــر(، ولعـــــــل الصـــــــحيو مـــــــا أثبتـــــــه وهـــــــو املوافـــــــق ملـــــــا يف    (6)

 .(732اإلنتصار]حتقيق: عبد العزيز الرومي[ يف)
مائـة وحنوهـا، مسيـت بـه ألهنـا تسـري ابلليـل ويفـى ذهااـا.    أربـع هـي طائفـة مـن اجلـيش : السرية (7)

 (318( مادة)سري(، وحترير ألفا  النبيه يف)383 14انظر: لسا  العرب)
 .املعكوفني يف األصل بياض، واملثبت من)ز(ما بني   (8)
ــياك[ يف)  (9) ــة الكــــهى ]حتقيــــق: دايرا ســ ــر: التعليقــ ــي[  595انظــ ــر املبطــ ــامل]حتقيق: عمــ (، والشــ

(،  379 6(، وروضـــة الطـــالبني)225 12(، والبيـــا )427 8(، واحلـــاوي الكبـــري)1105يف)
 (.148 6وهناية احملتاج)
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كنهم اإلمداد (1)/ أب  يبلغهم الصوت،   .(2)ًو
يف احلــــــــال؛ لكــــــــن إذا كــــــــا   (3)وال يشــــــــرتط أ  يــــــــبلغهم ]الغــــــــوث[ قــــــــال اإلمــــــــام

ــم ــتنجد هلــــ ــلوا املســــ ــاردة العــــــدو وأرســــ ــتغلوا مبطــــ ــو اشــــ ــتنجدو  ةيــــــث لــــ ــم  (4)املســــ حلقهــــ
ــل أ  يصـــــــطلموا ــوث قبـــــ   األول ينســـــــب إوقـــــــال  ،(7)فهـــــــذا معـــــــىن الغـــــــوث  (6()5)الغـــــ

ــر[ ،(8)إىل القفــــــــــال، وال يعــــــــــد مـــــــــــن املــــــــــذهب نســـــــــــبه إىل  (9)وذكــــــــــر مســـــــــــلكا ]آخــــــــ
ــام: واحملققــــــــــني وهــــــــــو الصــــــــــيدالين أ   (10)أ  العســــــــــكر إذا دخلــــــــــوا قطــــــــــرا ورأى اإلمــــــــ

يفـــــرب ســـــرااي يف جهـــــات حـــــا يشـــــغلوا أطـــــراف القطـــــر، ويكـــــو  تبـــــددهم ســـــبب تبـــــدد 
األعـــــداء، مث ينـــــهو  ويبعـــــدو  ةيـــــث ال يلحقهـــــم املـــــدد لـــــو حتامـــــل علـــــيهم العـــــدو فـــــال 
تعويـــــل علـــــى الغـــــوث يف هـــــذه احلالـــــة، فيشـــــرتك كـــــل واحـــــد مـــــن الســـــرااي واجلـــــيش فيمـــــا 

  .(11)يغنمونه

 
  ب(.111) (1)
 (.544 4(، والوسيط)984 11انظر: هناية املطلب) (2)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (3)
 زادت يف)ز( هنا: )هلم(. (4)
 يف)ز(: )يطلموا(. (5)
ــل    (6) ــلهم قيـ ــوم مـــن أصـ ــد قـ ــوم: أبيـــدوا. واالصـــطالم إذا أبيـ ــطلم القـ ــال. واصـ االصـــطالم: االستدصـ

 ( مادة)صلم(340 12(، ولسا  العرب)129 7اصطلموا. انظر: العني)
 (.499 11انظر: هناية املطلب) (7)
ويف بعــض املصــنفات وجــه حمكــي عــن القفــال، أخرتــه حــا  ( "502 11قــال يف هنايــة املطلــب)  (8)

ثق به وال يعـد مـن املـذهب: حكـى صـاحب التقريـب: أ  القفـال كـا  يقـول: إذا انبعثـت  ال يو 
السرااي واجلند بعد يف دار اإلسالم،   يشركوا، وهذا  لط صريو، و  ينقـل أحـد مـن أصـحاب  
القفال هذا عنه، فن  التعويل على الدار ال يوافق مذهب الشافعي بوجه؛ فـن  معـول الشـافعي  

 لى الداير".على املعاين ال ع
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(.   (9)
 يف)ز(: )إال(. (10)
 (.500 11انظر: هناية املطلب) (11)
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جهة واحدة اشرتكا واجليش فيما يغنم كل منهم، ولو بعث سريتني فن  بعثهما إىل 
  .(1)وكذا إ  بعثهما إىل جهتني على املذهب

ا، وقــال لــو كانــت إحــدامها قريبــة : ومــن اشــرتط القــرب يف الســرية اشــرتطه هنــا أيىــً
واألخــــرى بعيــــدة شــــارك اجلــــيش القريبــــة دو  البعيــــدة وفيــــه وجــــه أ  إحــــدامها ال تشــــارك 

 .(2)نهمااألخرى ويشارك اجليش كال م
ــام : (3)]الثانيـــة[ ــيًدا   يشـــاركها اإلمـ أ  يرســـلهما مـــن دار اإلســـالم فـــنذا  نمـــت شـ

، وإ  قربـت دار احلـرب، وإ  بعـث سـريتني إىل جهتـني   يشـارك (4)ومن معه من اجليش
  .(6)إىل خالف فيه وأشار ابن الصبا  ،(5)إحدامها األخرى

ــه مـــن حـــني  (7)ولـــو ]أو لتـــا[ ــا يغنمانـ ــا  اشـــرتكا فيمـ يف دار احلـــرب والتقتـــا يف مكـ
 .(8)االجتماع

ولـــــــــــو انىـــــــــــم نفـــــــــــر مـــــــــــن إحــــــــــــدامها إىل األخـــــــــــرى، و نمـــــــــــوا شـــــــــــيًدا شــــــــــــاركها 
ومـــــــــــا أخـــــــــــذه النفـــــــــــر هـــــــــــل يشـــــــــــركهم  (9)النفـــــــــــر يف  نائمهـــــــــــا دو  ابقـــــــــــي ]الســـــــــــرية[

 : فيه بقية الذين هم منها؟ فيه وجها 
شــــيًدا يف  يبــــة النفــــر  (10)وعلــــى هــــذا لــــو  نمــــت بقيــــة ]الســــرية[نعــــم، : أحــــدمها
 شاركوهم فيه.

 
(،  367 7(، والعزيـز شـرح الــوجيز)226-225 12(، والبيــا )427 8انظـر: احلـاوي الكبـري)  (1)

 (.379 6وروضة الطالبني)
 .(368-367 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (2)
 واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني بياض يف األصل. (3)
 .أي وهو مقيم يف دار اإلسالم (4)
 .(379 6(، وروضة الطالبني)367 7(، والعزيز شرح الوجيز)226 12انظر: البيا ) (5)
ــي[ يف)  (6) ــامل]حتقيق: عمــــر املبطــ ــال يف الشــ ــة  1107قــ ــيم ابملدينــ ( "اذا بعــــث ســــريتني وهــــو مقــ

 .فغنمت احدامها   تشاركها األخرى يف الصحيو من املذهب"
 (.379 6ما بني املعكوفني يف النسختني)أوصلتا( وما أثبته من روضة الطالبني) (7)
 .(379 6(، وروضة الطالبني)367 7(، والعزيز شرح الوجيز)226 12انظر: البيا ) (8)
 ، واملثبت من)ز(.األصل)السرااي(ما بني املعكوفني يف  (9)
 ، واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني يف األصل)السرااي( (10)
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  (1)ال، وعلى هذا لو  نمت بقية السرية شيًدا   يشركهم النفر.: والثاين
عليهمـــا أمـــريا  ري مـــَّ ولـــو بعثهمـــا إىل جهـــة واحـــدة مـــن طريـــق واحـــد أو طـــريقني فـــن  أي 

إحــدامها قريبــة مــن األخــرى ةيــث تكــو  عــو  هلــا اشــرتكتا يف  (2)واحــدا أو اثنــني وكانــت
  .(3)املغنم وإال فال

وعــن ابــن داود أ  اإلمــام إذا خــرج ونــزل بــبعض بــالد اإلســالم وفــرب جيشــه فــرقتني 
ــا جيشـــا  ال (4)فالـــذي مسعـــت أصـــحابنا]يقولو [ ــ ،يشـــرتكا  (5)/ أهنمـ دي واألصـــو عنـ

وال فــرب بـني أ  ينــزل ببلـد مــن بـالد اإلســالم أو مـن بــالد احلــرب  ،جــيش واحـد (6)أهنمـا
إمنــــا يفــــرب بــــني أ  يكونــــوا جيشــــا واحــــدا مث يفــــرب بــــني أ  يتخــــذهم اإلمــــام يف االبتــــداء 

 جيشني.
 :  فرعان

لــو بعــث اإلمــام جاسوســا ليطلعــه علــى أحــوال الكفــار فغــنم اجلــيش قبــل : أحوودمها
 : مشاركته هلم وجها رجوعه ففي 

  .(8()7)نعم الداركيوهو قول : أشبههما
 .(10)فلم  ىروا الوقعة أسهم هلم وخليلهم (9)ولو أفرد األمري من اجليش كمينا

 
 (.428 8انظر: احلاوي الكبري) (1)
 يف)ز(: )فكانت(. (2)
 .(379 6(، وروضة الطالبني)367 7(، والعزيز شرح الوجيز)428 8انظر: احلاوي الكبري) (3)
 واملثبت من)ز(.  ما بني املعكوفني ساقط من األصل،  (4)
  أ(.112) (5)
 يف)ز(: )أهنم(. (6)
(،  96 3(، وأســـىن املطالـــب)380 6(، وروضـــة الطـــالبني)368 7انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز)  (7)

 (.148  6(، وهناية احملتاج)419 6والنجم الوهاج)
(، والعزيــز شــرح  227 12البيــا )( الوجــه اآلخــر: أنــه ال يشــاركهم؛ ألنــه   يشــهد الوقعــة. انظــر:  8)

 (.368 7الوجيز)
ن لــــه. انظــــر: لســــا  العــــرب)الكمــــني  (9) ( مــــادة )كمــــن(  359 13: موضــــعح يحْتيفــــى فيــــه وال يـحْفطــــي

 ( مادة)كمن(.1961 3ومعجم اللغة العربية املعاصرة)
 (.148  6(، وهناية احملتاج)420 8الكبري)انظر: احلاوي   (10)
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 (1)إذا حلــق الســرية اخلارجــة مــن البلــد مــدد وكــا  يف حمــل الغــوث   ]تعلــم[: الثوواين
أ   (3)عليـــه (2)]متفقـــني[ الـــذي رأيـــت األصـــحاب : الســـرية بـــه حـــا  نمـــت قـــال اإلمـــام

 . (4)املدد ال يشاركهم
 الذين  ىرو  الوقعة ال لقصد اجلهاد أصناف.: املسألة الرابعة

شهد الوقعة مع املستهجر فن  كانت اإلجارة على عمـل يف   (5)األجري إذا  :أحدها
مــدة معينــة  (7)وإ  كانــت علــى ]عمــل[ ،(6)الذمــة كخياطــة ثــوب اســتحق الســهم قطعــا

حصــلت الوقعــة فيهــا، كمــا لــو اســتهجره خلدمتــه، أو سياســة دوابــه شــهرا، ففــي اســتحقاقه 
 : (8)السهم ثالثة أقوال

 .(9)أنه يستحقه: أظهرها
 بـني األجـرة والسـهم فـن  اختـار السـهم اسـتحقه وسـقطت األجـرة أنه يـرّي :  و لثها

 .(10)وإ  اختار األجرة استحقها وال سهم له
 قبـــل القتـــال أو بعـــده، أمـــا قبلـــه فيقـــال لـــه إ  أردت اجلهـــاد فاقصـــده واطـــرح ويـــرّي 

 
 ، واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني يف األصل)تغنم( (1)
 ما بني املعكوفني ساقط يف األصل، واملثبت من)ز(. (2)
 .يف)ز(: )عليهم( (3)
 .(502 11انظر: هناية املطلب) (4)
 .يف)ز(: )فنذا( (5)
(، وروضــة  369 7(، العزيــز شــرح الــوجيز)221 12(، والبيــا )324 8الكبــري)انظــر: احلــاوي    (6)

 (.380 6الطالبني)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)عينه( وما أثبته هو الذي يقتىيه السياب. (7)
ولــو كــا  لرجــل أجــري يريــد اجلهــاد،  ( إذ فيــه "250 8وهــي منصوصــة يف خمتصــر املــزين مــع األم)  (8)

قيــل يــري بــني أ  يســهم لــه وتطــرح اإلجــارة، أو اإلجــارة وال يســهم لــه،  فقــد قيــل يســهم لــه، و 
 وقيل يرض/ له".

 (.420 6والنجم الوهاج)  (،380 6(، وروضة الطالبني)369 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 (.380 6(، وروضة الطالبني)369 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
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أسـهم  األجرة، وإ  أردت األجرة فاطرح السهم، ويقال له بعده إ  كنت قصـدت اجلهـاد
. قيــــل وهــــو (1)لــــك وتركــــت األجــــرة، وإ  كنــــت قصــــدت األجــــرة أعطيتهــــا دو  الســــهم

 ضعيف. 
واستشــكل مــن  (2) بــني أ  يســهم لــه ويطــرح األجــرةوعــن الشــافعي عنــه أنــه يتخــرّي 

 : حيث أ  اإلجارة عقد الزم فكيف يري األجري فيها. وأجيب بوجوه
  .(3)أ  املراد ابإلجارة األجرة: أحدها
وال  ا : إ  خــدمت  شــهرا فلــك كــذا: أ  املــراد اــا اجلعالــة، كمــا لــو قــال: و نيهــا

  .(4)هذا القول يف اإلجارة الالزمة
عــول للغــزاة عــن املرتزقــة والصــدقات فيقــال لــه أنــت أ  املــراد اــا اجلعــل اجمل: و لثهــا

وال  ا يف اإلجــــارة  (5)/ ابخليــــار بــــني أ  يســــهم لــــك، أو يصــــرف لــــك مــــن الصــــدقات 
 . (6)احلقيقية، وضحعِّفي 

ــا ــه: ورابعهـ ــام  ؛أ  اللفـــ  علـــى حقيقتـ ــتهجره اإلمـ ــا إذا اسـ ــذا القـــول مـ ــل هـ لكـــن حمـ
لســـقي الغـــزاة وحفـــ  دوااـــم مـــن ســـهم الغـــزاة مـــن الصـــدقات فيخـــريه فـــن  اختـــار الســـهم 

وإ  اختار األجرة تـوفر السـهم علـى الغـزاة   ،توفرت األجرة على الغزاة من أهل الصدقات 
 . (7)فهما األجري ملعني فال  ا فيه هذا القول  ،مطلقا

 
ــر    (1) العزيـــــــز شـــــــرح  ، و (222 12(، والبيـــــــا )1100املبطـــــــي[ يف)انظـــــــر: الشـــــــامل]حتقيق: عمـــــ

 (.369 7الوجيز)
 .(153 4انظر: األم ) (2)
 (.1100، والشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف)(586انظر: التعليقة]حتقيق: دايرا سياك[ يف) (3)
 .(509 16انظر: كفاية النبيه) (4)
 . ب(112) (5)
قــال البنــدنيجي: وهـذا لــيس بشــيء؛    العــايل]حتقيق: حممــود سـنيد[ "قـال ابــن الرفعــة يف املطلـب    (6)

 أل  الشافعي قال: ولو حىر أجري اجلهاد أي: وذلك حقيقة يف اإلجارة دو  اجلعالة".
 (.369 7(، والعزيز شرح الوجيز)1100انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف) (7)
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 يف أصـــــــــــل املســـــــــــهلة وهـــــــــــو خمـــــــــــرج مـــــــــــن كـــــــــــالم األصـــــــــــحاب : ابـــــــــــعوالقـــــــــــول الر 
 .(1)أنه إ  قاتل استحق السهم وإال فال

 :  التفريع
وإ  قلنـا ابلثالـث  ،إ  قلنا ابلقولني األولني استحق األجري األجرة مبقتىى اإلجـارة

 : فاختار السهم فمن أي وقت يسقط أجرته؟ فيه أوجه
 (2)مــن وقــت دخــول دار احلــرب ونســبه القاضــي إىل األكثــرين وصـــححه: أحــدها

  .(3)واستبعده اإلمام
 . (5)شهود الوقعة من وقت عند الرافعي: (4)وأظهرها
 . (7)من حني العقد إىل انقىاء القتال (6)واختاره اإلمام ]أنه[: والثالث

: أصـحهما: وحيث قلنا ال يستحق السهم ففي استحقاقه السلب والرض/ وجها 
  .(9()8)وهو نصه يف الرض/ أنه يستحق

إذا كانــت اإلجــارة علــى العــني فــن    تتعلــق : وســلك املــاوردي مســلكا آخــر فقــال

 
 (.222 12انظر: البيا ) (1)
 .(510 16النبيه)انظر: كفاية  (2)
وهــذا بعيــد عــن قواعــد ؛ فــن  ال نعتــه دار احلــرب،  ( "489-488 11قــال يف هنايــة املطلــب)  (3)

 وال نعّلق اا حكماً يف أصول املذهب".
 يف)ز(: )وأظهرمها(. (4)
انظـــــــــر: روضـــــــــة  عنـــــــــد النـــــــــووي.    ، وهـــــــــو األصـــــــــو(369 7انظـــــــــر: العزيـــــــــز شـــــــــرح الـــــــــوجيز)  (5)

 (.381 6الطالبني)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(. (6)
  أقــف علــى اختيــار اإلمــام الــذي نســبه املصــنف لـــه، ولعــل الصــواب مــا ذكــره ابــن الرفعــة أنـــه    (7)

 (.510 16" وا  القفال اختاره". انظر: كفاية النبيه) "القفال" حيث قال
(، وروضــــــــــة  369 7(، والعزيــــــــــز شــــــــــرح الــــــــــوجيز)250 8انظــــــــــر: خمتصــــــــــر املــــــــــزين مــــــــــع األم)  (8)

 (.420 6(، والنجم الوهاج)381 6الطالبني)
 (.381 6ألنه   يسهم له. انظر: روضة الطالبني)الوجه اآلخر: ال يستحق؛  (9)
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وإ  كانت مقدرة بزمن معني فن  كانت الزمـة  ،كخياطة ثوب استحق السهمبزمن معني  
  .(1)ال يقدر على فسخها ففي استحقاقه السهم قوال 

 إ  قلنا يستحقه فن  كا  حىور الوقعة ال ًنع من منافع إجارته كـهجري يـدم مـن
وإ  كـا  ًنعـه منهـا فـن  دعـاه املسـتهجر إىل خدمتـه  ،حىر الوقعة فله األجرة مع السهم

  يدعه إىل خدمته ففي  (3)رد من األجرة ما قابل مدة حىوره، فن   (2)فهع عليه وعليه
وإ  كــا  يقــدر علــى فســ/ اإلجــارة فثالثــة أقــوال، وذكــر ، (4)اســتحقاقه األجــرة وجهــا 

كغـريه، وإ  قلنــا ال يسـهم لـه فهــو   فـن  قلنــا يسـهم لـه فســواء قاتـل أم ال، األقـوال املتقدمـة
 : ويف استحقاقه السهم وجها   ،إذا   يقاتل، أما إذا قاتل فيستحق السلب

  .(5)للبصريني: أحدمها
 . انتهى. (6)قول أيب إسحاب واألصو عندي ال: و نيهما

  .اجلهاد (8)استؤجر ]لغري[ (7)ومجيع ما تقدم ]يف من[
ــد  ــاد فقـــ ــتؤجر للجهـــ ــا مـــــن اســـ ــتهجره  (9)تقـــــدم يف  وأمـــ ــارة أنـــــه إ  اســـ ابب اإلجـــ

 
 أل  منفعته ابلعقد مستحقة فهشبه العبد.  أحدمها: ال سهم له؛ (1)

 والقول الثاين: أنه يسهم له؛ أل  استحقاب منافعه ابلعقد ال ًنع من استيفاء أحكام قربه كاحلج.
 (423 8انظر: احلاوي الكبري)

 ساقط من)ز(: )وعليه(. (2)
 يف)ز(: )وإ (. (3)
 أحدمها: ال يستحقها. (4)

األجــرة يف مقابلــة التمكــني مــن اخلدمــة، والتمكــني موجــود وإ    يقــرت  بــه  والثــاين: يســتحقها؛ أل   
 (.424 8االستيفاء. انظر: احلاوي الكبري)

 (.424 8يستحق السهم لبالئه وظهور عنائه. انظر: احلاوي الكبري) (5)
 .(424 8انظر: احلاوي الكبري) (6)
 من)ز(.، واملثبت ما بني املعكوفني يف األصل)فمن( (7)
 (.381 6ما بني املعكوفني يف النسختني)آخر( وما أثبته هو املوافق ملا يف روضة الطالبني) (8)
 . أ(113) (9)
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 : وعلى هذا ففي استحقاقه السهم طريقا  (1)اإلمام صو على الصحيو
  .أنه على األقوال املتقدمة فيما إذا استؤجر لغريه: أحدمها
  .(2)القطع أبنه ال يستحقه: والثاين

فــن  كــا   (3)وإ  اســتهجره واحــد مــن النــاس فــن  كــا  ليجاهــد عنــه   يصــو قطعــا
  .إلقامة هذا الشعار   يصو على الصحيو

الـذي ذكـره : (4)فلو حىر الوقعة   يسـتحق األجـرة ويف اسـتحقاقه السـهم وجهـا 
، ومهــا مبنيــا  علــى مــا إذا أحــرم األجــري عــن (5)أنــه ال يســتحقه ســواء قاتــل أم ال البغــوي

قـال القاضـي لكـن الوجهـا  هنـا  ،إىل نفسه هل يستحق األجرةاملستهجر مث صرف احلج 
كــل الــربو للمالــك   (7) ويشــبها  الــوجهني فيمــا لــو اشــرتط يف املىــاربة ،(6)تمثــضــدمها 

 .(8)هل يستحق األجرة
ــالبزازين: الثــــــــــاين (9)]والىــــــــــرب[ ــار العســــــــــكر وأصــــــــــحاب احلــــــــــرف كــــــــ  (10)لــــــــ

 
وبـه قـال الصـيدالين وصـححه الغـزايل، قـال ابــن الرفعـة وهـذا  كـى عـن القاضـي احلسـني وعليــه    (1)

ق. انظــــــــــر  اقتصـــــــــر يف تعليقــــــــــه؛ أل  ذلــــــــــك يف معــــــــــرض اإلعانــــــــــة يف األهبــــــــــة والــــــــــزاد للطريــــــــــ
(، واملـذهب ال اـوز انظـر:  426(، واملطلب العايل]حتقيق: حممـود سـنيد[ يف)18 7الوسيط)

(،  146 7(، وحتفـــــة احملتـــــاج)240 10(، وروضـــــة الطـــــالبني)386 11العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)
 (.148 6وهناية احملتاج)

 (.148 6(، وهناية احملتاج)146 7، وحتفة احملتاج)(492 11انظر: هناية املطلب) (2)
 .(370 7(، والعزيز شرح الوجيز)547 4انظر: الوسيط) (3)
 أحدمها: يستحقه؛ لشهوده الوقعة.  (4)

 (.381 6والثاين: املنع. انظر: روضة الطالبني)
 (.148 6(، وهناية احملتاج)146 7، وحتفة احملتاج)(170 5انظر: التهذيب) (5)
له، مث وال سهم ههنا، وإ  راعينا حقيقـة احلـال، فلـه  بناًء على املهخذ، فن  راعينا نيته فال أجرة   (6)

 (.442األجرة والسهم ههنا. انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف)
: وهــو أ  يــدفع رجــل اىل رجــل مــاالً يتجــر بــه، ويكــو  الــربو بينهمــا علــى مــا يتفقــا   املىــاربة  (7)

 لوضيعة على رأس املال، وتسمى القراض بلغة أهل املدينة.عليه، وتكو  ا
 (.148(، وطلبة الطلبة يف)146انظر: الزاهر يف  ريب ألفا  الشافعي يف)

 .(370 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 ، واملثبت من)ز(.ما بني املعكوفني يف األصل)الصد( (9)
: ابئع البز، وحرفته البزازة، والبـز: ضـرب مـن الثيـاب، وقيـل: نـوع مـن الثيـاب والسـالح.  البزاز (10)

 ( مادة)بزز(.54 1(، واملعجم الوسيط يف)312 5(، ولسا  العرب)353 7انظر: العني)
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ــراجني ــّ  (1)والســــــ ــاطني والبقــــــ ــدادين واخليــــــ ــم إذا  (2)النيواحلــــــ ــهم هلــــــ ــل يســــــ ــازين هــــــ واخلبــــــ
 : (3)شهدوا الوقعة؟ فيه طرب

وإ  قـــــــــــــــــــــــاتلوا  ،  يقـــــــــــــــــــــــاتلوا   يســـــــــــــــــــــــهم هلـــــــــــــــــــــــم (4)أهنـــــــــــــــــــــــم إ : أظهرهـــــــــــــــــــــــا
  .(7)كالقولني يف األجري  (6()5)فقوال 

ــا، وإ    : والثــــاين ــتحقوه قطعــ ــاتلوا اســ ــم إ  قــ ــاوردي أهنــ ــا أورده املــ ــو مــ ــاتلوا وهــ يقــ
  .(8)فقوال 

أنـــــه يســـــهم  ســـــواء قـــــاتلوا أم ال، وصـــــحو الـــــروايين (9)أ  فـــــيهم وجهـــــني: والثالـــــث
  .(10)هلم

 : فن  قلنا ال يسهم هلم فهل يرض/ هلم فيه وجها 
 .(11)نعم: أصحهما
ــري إذا انفلـــت: الثالوووث ــازة  (12)األسـ ــرب وحيـ ــاء احلـ ــل انقىـ ــار قبـ ــدي الكفـ ــن أيـ مـ

 
راجح الزاهــر الــذي  (1) رياجيةح. والســِّ روِج وصــانعها، وحرفتــهح الســِّ رّاجح: ابئــع الســ  يزهــر ابلليــل. واجلمــع    الســَّ

يْسريجيةح: املوضع الذي توضع عليه. واملِْسريجيةح: ال  توضع فيها الفتيلة.
 سحرحٌج. وامل
 ( مادة)سرج(.272 1(، واملصباح املنري يف)297 2(، ولسا  العرب)53 6انظر: اللعني)

 (.66 1اْلبـيقَّال: ابئع البقول وحنوها. انظر: املعجم الوسيط يف) (2)
(، وروضــــة  370 7أهنـــم إ  قــــاتلوا اســــتحقوا، وإال فــــال. انظـــر: العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  املووووذهب  (3)

 (.382 6الطالبني)
 ساقط من)ز(. )إ ( (4)
 يف)ز(: )فوجها (. (5)
ــاتلوا   أر  والقـــوال  يف حـــال القتـــال كمـــا يف األم واملختصـــر اذ ف  (6) يهمـــا "ولـــو دخـــل قـــوم لـــار فقـ

(، وخمتصـر املــزين  153 4أبسـا أ  يسـهم هلـم، وقـد قيــل: ال يسـهم هلم".انظـر: األم للشـافعي )
 (.250 8مع األم)

 (.382 6(، وروضة الطالبني)370 7(، والعزيز شرح الوجيز)171 5انظر: التهذيب) (7)
 .(425 8انظر: احلاوي الكبري) (8)
 يف)ز(: )قولني(. (9)
 (370 7)انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
(،  382 6(، وروضــــة الطــــالبني)370 7(، والعزيــــز شــــرح الــــوجيز)171 5انظــــر: التهــــذيب)  (11)

 (.420 6والنجم الوهاج)
 يف)ز(: )انفرد(. (12)
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وإال  (1)الغنيمــــة وحىــــر الوقعــــة فــــن  كــــا  مــــن هــــذا اجلــــيش اســــتحق الســــهم قاتــــل أم ال
 : فطريقا 

أنــــه إ  قاتــــل اســــتحق كمــــا لــــو اخــــتلط املشــــركو  أبهــــل قريــــة ال يســــهم : أظهرمهــــا
 . (3)وإ    يقاتل فقوال  ،(2)للمقيمني اا حا يقاتلوا ليمتاز اجملاهد عن املقيم

  ،(4)قاتل أم   يقاتل كذا قاله الرافعي: أ  يف استحقاقه السهم قولني: والثاين
واإلمــام ذكــر الطريــق األول مــن  ــري تفرقــة بــني أ  يكــو  أســري مــن هــذا اجلــيش أو 

ــيا  املـــاوردي ،(5)مـــن  ـــريه جزمـــوا ابالســـتحقاب و   ، والعراقيـــو (7)واحلســـني، (6)والقاضـ
 : ويتحرر فيه مخسة أقوال، (8)يتعرضوا للتفرقة املذكورة وال للفرب بني أ  يقاتل أو ال

  .مطلقا (9)/يسهم له: أحدها
  .ال، مطلقا: والثاين
  .يقاتل، وإال فالإ  حىر الصف أسهم له وإ    : والثالث
  .وإال فال (10)إ  كا  من هذا اجليش أحْسِهمي ]له[: والرابع

  .(11)إ  قاتل أسهم له وإال فال: واخلامس
 

(، وروضـــــة  370 7(، والعزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز)223 12(، والبيـــــا )171 5انظـــــر: التهـــــذيب)  (1)
 (.382 6الطالبني)

 (97 3، وأسىن املطالب)(382 6( وروضة الطالبني)371 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (2)
ولــو انفلــت أســري يف أيــدي العــدو قبــل أ  حتــرز الغنيمــة، فقــد  ( "153 4قــال الشــافعي يف األم)  (3)

قيل: ال يسهم له إال أ  يكو  قتال فيقاتل فهرى أ  يسهم له، وقـد قيـل: يسـهم لـه مـا   حتـرز  
 (.224 12(، والبيا )250 8الغنيمة". وانظر: خمتصر املزين مع األم)

 (370 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (4)
 (.  491 11انظر: هناية املطلب) (5)
 (425-424 8احلاوي الكبري)انظر:   (6)
 (.446املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف)انظر:   (7)
ــة  انظـــر:    (8) -424 8واحلـــاوي الكبــــري)  ،(589-587الكهى]حتقيـــق: دايرا ســـياك[ يف)التعليقـ

 (.224 12والبيا )  ،(299 3(، واملهذب)425
  ب(113) (9)
 ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز(   (10)
 (  433انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (11)
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 . (1)احلرب وقبل احليازة قوال  كما تقدم يف املدد ءولو حىر بعد انقىا
إ  قلنا ًلـك الغنيمـة ابحليـازة   يسـتحق، : وإ  انفلت بعد احليازة قال ابن الصبا 

  .(2)وإ  قلنا ابلقسمة فهو كما لو أفلت قبل احليازة و  يقاتل
 فن  قلنا ال يسهم له ففي الرض/ الوجها  املتقدما .

  .(4)والتحق  يش املسلمني استحق سواء قاتل أم ال (3)لو أسلم الكافر: الرابع
بعىــهم عليــه،  (6)وحطــه ،(5)وأشــار صــاحب الــوجيز إىل خــالف فيــه إذا   يقاتــل

أسلم كـافر وحىـر إ  : قال ةاله أل  أاب احلسن العبادي (7)اوز أ  يرتك:  وقال الرافعي
 . (8)العسكر إ  قاتل استحق وإال فال

كــن أ  يــرج القــوال  يف التــاجر، واألجــري، واألســري، علــى أصــل : قــال القاضــي ًو
تعتـه أسـهم هلـؤالء قـاتلوا أو  (9)إ  قلنـا ال ،واحد وهو أ  النية هل تعتـه يف اجلهـاد أم ال

ــهم  ــه   يسـ ــا تعتـ ــ]ال، وإ  قلنـ ــذا يوجـــب ،(10)م[هلـ ــني أ   وهـ ــهلة بـ ــل يف مسـ أ  ال يفصـ
  .(11)يقاتل أم ال

 ــــــــــــــــري أ  الشــــــــــــــــافعي رتــــــــــــــــب فجعــــــــــــــــل أضــــــــــــــــعفهم حــــــــــــــــاال يف االســــــــــــــــتحقاب 

 
 ( من النص احملقق.233يف)انظر:   (1)
 (1102الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف)انظر:   (2)
 يف)ز(: )كافر(. (3)
ــذيب)  (4) ــر: التهـــ ــوجيز)172 5انظـــ ــز شـــــرح الـــ ــة  371 7(، والعزيـــ ــالبني)(، وروضـــ -382 6الطـــ

383.) 
 (.470". انظر: الوجيز يف)" استحق وإ    يقاتل على األظهرألنه قال   (5)
 .يف)ز(: )وحظه( (6)
 .يف)ز(: )ترك( (7)
 .(371 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (8)
 ساقط من)ز(. )ال( (9)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)له(، ولعل السياب يقتىي ما أثبته. (10)
 .(432انظر: املطلب العايل]حتقيق: حممود سنيد[ يف) (11)
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ــى العمــــــــــــل مث األســــــــــــري ــال األصــــــــــــحاب  (1)األجــــــــــــري أي علــــــــــ ــذي  قــــــــــ ــافر الــــــــــ مث الكــــــــــ
 .(2)أسلم

راكـــب البعـــري ال يعطـــى ســـهم الفـــارس إال لراكـــب الفـــرس دو  : املسوووألة اخلامسوووة
والفيل والبغل واحلمار؛ لكن يرض/ لراكب هذه، ويكو  رضـ/ صـاحب الفيـل أكثـر مـن 
رضــ/ صــاحب البغــل، ورضــ/ البغــل أكثــر مــن رضــ/ احلمــار، وال يبلــد شــيء منهــا ســهم 
الفــرس، وال فـــرب بــني الفـــرس العتيـــق وهــو الـــذي أبــواه عربيـــا  والـــهذو  وهــو الـــذي أبـــواه 

أنه ال يسـهم للـهذو ؛ بـل يرضـ/   (7)وفيه قول،  (6()5()4)  رفواملق  (3)  عجميا  واهلجني
  (8)له

وعلــى اإلمــام تعهــد اخليــل عنــد دخــول احلــرب، فــال يــدخلها إال فرســا شــديدة فيــه 
 ناء ًكن القتال عليـه، ولـو دخـل بعىـهم عليـه بفـرس لـيس كـذلك فـن  كـا  اإلمـام قـد 

فـــن    يكـــن هنـــى أو هنـــى و  يبلغـــه، ، (9)هنـــى عـــن إدخالـــه وبلغـــه النهـــي   يســـهم لفرســـه
 : فقوال 

 .(11()10)أنه ال يسهم له: أصحهما
 

 (.250 8)(، وخمتصر املزين مع األم253 4انظر: األم للشافعي ) (1)
ب،  واعلــــم أ  احلكــــم يف هــــذه الصــــور ابلرتتيــــ( "371 7قــــال الرافعــــي يف العزيــــز شــــرح الــــوجيز)  (2)

فالكافر الذي أسلم أوىل ابالستحقاب، ويليه األسري ملـا يف اإلفـالت مـن قهـر الكفـار، ويليهمـا  
 التاجر واألجري. وهللا أعلم"

ــرح الـــوجيز)اهلجـــني  (3) ــز شـ ــر: العزيـ ــة. انظـ ــه عجميـ ــريب وأمـ ــوه عـ ــو الـــذي أبـ ــة  372 7: هـ (، وروضـ
 (.383 6الطالبني)

 يف)ز(: )واملفرب(. (4)
ــرح الـــوجيز)املقـــرف  (5) ــر: العزيـــز شـ ــة. انظـ ــة  372 7: هـــو الـــذي أبـــوه عجمـــي وأمـــه عربيـ (، وروضـ

 (.383 6الطالبني)
(، والعزيـــــز شـــــرح  212 12(، والبيـــــا )548 4(، والوســـــيط)297-296 3انظـــــر: املهـــــذب)  (6)

 (.383 6، وروضة الطالبني)(373 7الوجيز)
 يف)ز(: )وجه(. (7)
 .(372 7(، والعزيز شرح الوجيز)211 12انظر: البيا ) (8)
 (.383 6(، وروضة الطالبني)373 7العزيز شرح الوجيز)و   ،(152 4انظر: األم) (9)
 (.383 6، وروضة الطالبني)(373 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (10)
أنــه يســهم لــه، كمــا يســهم للشــي/ الىــعيف، إذا حىــر. انظــر: العزيــز شــرح  والقــول اآلخــر:    (11)

 (.373 7الوجيز)
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  .(1)إ  أمكن القتال عليه أسهم له وإال فال: وقيل
  (2)ومنهم من نزهلما على هاتني احلالتني

  .(4)ولو أحىر أكثر منه (3)/وال يسهم إال لفرس واحد 
 . (5)يزاد عليهماوفيه قول وقيل وجه أنه يسهم لفرسني وال 

 :  فرعان
لـــو كـــا  القتـــال يف مـــاء أو حصـــن واســـتغىن عـــن الفـــرس ومعـــه فـــرس : (6)]األول[

على ما إذا كانوا ابلقرب مـن  (8)ابن كجالقاضي   هومحل ،  (7)أسهم له نص عليه الشافعي
  .(9)الساحل أو احتمل أ  يرج ويركب

ــا إذا اســـــــــــــتخلف األمـــــــــــــري قومـــــــــــــا يف  ــق املـــــــــــــاوردي مبســـــــــــــهلة الـــــــــــــنص مـــــــــــ وأحلـــــــــــ
ــر مــــــــن  ــا ليظفــــــ ــرد كمينــــــ ــه، أو أفــــــ ــدو عليــــــ ــوم العــــــ ــذرا مــــــــن هجــــــ ــه حــــــ ــكر حلفظــــــ املعســــــ

  .(11)وقال يسهم هلم وخليلهم (10)العدو ]بغرة[
 

 .(170 5انظر: التهذيب) (1)
فقولـــه يســـهم هلـــا إذا أمكـــن القتـــال عليهـــا مـــع ضـــعفها، وقولـــه ال يســـهم هلـــا إذا   ًكـــن القتـــال    (2)

 (.421 8عليها لىعفها. انظر: احلاوي الكبري)
  أ(.  114) (3)
 (.384 6(، وروضة الطالبني)373 7(، والعزيز شرح الوجيز)479 11انظر: هناية املطلب) (4)
 .(373 7(، والعزيز شرح الوجيز)479 11انظر: هناية املطلب) (5)
 .ما بني املعكوفني ساقط من األصل، واملثبت من)ز( (6)
 (.384 6(، وروضة الطالبني)153 4انظر: األم) (7)
ــو:    (8) ــدِّيينوري،  هـ ــم الـ ــو القاسـ ــذهب أبـ ــا  املـ ــد أركـ ــام أحـ ــي اإلمـ ــج القاضـ ــد بـــن كـ ــن أمحـ يوســـف بـ

ــ    ــه املثـــل يف حفـ ــا  يىـــرب بـ ــداركي، وكـ ــا  وحىـــر جملـــس الـ ــني بـــن القطـ ــاحب أيب احلسـ صـ
املــذهب، انتهــت إليــه الر ســة بــبالده يف املــذهب، ومــن مؤلفاتــه: التجريــد، تــويف يف ســنة مخــس  

(، وطبقـــــــــــات الشـــــــــــافعية  184 17أعـــــــــــالم النـــــــــــبالء )وأربعمائـــــــــــة للهجـــــــــــرة. انظـــــــــــر: ســـــــــــري  
 (.  198 1(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )359 4الكهى)

 .(374 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (9)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)بغريه( ولعل الصواب ما أثبته. (10)
 (.420 8انظر: احلاوي الكبري) (11)



 النص احملقق

     _______ _______ 362 

اخليـــل يف مىـــيق فـــن    يبعـــدوا عنهـــا اســـتحقوا ســـهام ولـــو نزلـــوا عـــن : قـــال اإلمـــام
 : (1)اخليل، وإ  بعدوا ففي استحقاقهم سهامها وجها 

لــــو حىــــر بفــــرس مســــتهجر، أو مســــتعار لــــه، أســــهم لــــه، ويكــــو  ســــهمه : الثوووواين
 .(3)ويف وجه أنه ملالكه، (2)للمستهجر واملستعري

ــتعاره للركــــــــوب يف  ــــــــري  ــو  وإ  كــــــــا  اســــــــتهجره أو اســــــ ــر بــــــــه فهــــــ اجلهــــــــاد فحىــــــ
  .(4)كاملغصوب 

وعلـى هـذا فسـهمه ، (6()5)ولو حىر بفرس مغصوب أسـهم لـه يف أصـو الـوجهني
 : وقيل قوال  ،للغاصب أو للمالك؟ فيه وجها 

 .(7)للغاصب: أصحهما
ومها قريبا  من القولني يف أ  ربو املال املغصوب للغاصب أو للمالك، ومنهم من 

  .(8)بنامها عليهما
 

أحـدمها: أهنـم ال يسـتحقو ؛ فـنهنم دخلــوا القتـال مـن  ـري خيــل، و  يكـن اخليـل ابلقـرب مــنهم،    (1)
 حا يفرض منهم ركواا إذا مست احلاجة إىل الركوب.

والوجه الثاين: أهنم يستحقو  سهام األفراس؛ فنهنم أحىـروها الوقعـة، والتزمـوا مؤهنـا، وهـي موجـودة،  
لتوجّلهم يف املىيق الذي ال تنسلك اخليل فيـه، وقـد يرجعـو  علـى  وما بّعدوها عن أنفسهم إال  

 (.485 11أدراجهم، فاخليل على هذه الصفة تعد عدة يف املعرتك. انظر: هناية املطلب)
، والـنجم  (384 6(، وروضـة الطـالبني)374 7(، والعزيز شرح الوجيز)214 12انظر: البيا ) (2)

 (.424 6الوهاج)
 (.374 7الوجيز)انظر: العزيز شرح  (3)
 (.501 16وكفاية النبيه)  ،(419 8احلاوي الكبري)انظر:   (4)
(، وأسـىن  384 6(، وروضـة الطـالبني)374 7(، والعزيـز شـرح الـوجيز)214 12البيا )انظر:  (5)

 (.97 3املطالب)
لـم  ف  الوجه الثاين: ال يسهم له؛ ألنه ال ًلـك منفعـة الفـرس، والـذي ًلـك املنفعـة    ىـر معـه، (6)

(، والتعليقــة]حتقيق:  1094يســتحق الفــرس الســهم. انظــر: الشــامل]حتقيق: عمــر املبطــي[ يف)
 (.573دايرا سياك[ يف)

 (.97 3، وأسىن املطالب)(384 6(، وروضة الطالبني)473 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (7)
 (.  1094)انظر: الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف (8)
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ــا إذا صـــــاد بفهـــــد مغصـــــوب يكـــــو  الصـــــيد للمالـــــك أو  ــا آخـــــرو  علـــــى مـــ وبنامهـــ
 ومرجعهما إىل أصل واحد.  ،(1)الغاصب

  .(2)عندي أ  السهم للغاصب قوال واحدا: وقال ابن الصبا 
  .(3)أنه للمالك  واختار ابن أيب عصرو 

رجـــــل وقاتـــــل عليـــــه فســـــهما الفـــــرس  (4)ولـــــو حىـــــر فارســـــا فىـــــاع فرســـــه وأخـــــذه
، وهــــو يقتىــــي حصــــيص اخلــــالف يف املغصــــوب يعينــــه املالــــك وقــــد صــــرح بــــه (5)ملالكــــه

ــهي و إ  املغصـــــــــوب منـــــــــه الفـــــــــرس إذا كــــــــــا  : (6)[قـــــــــاال]القاضـــــــــيا  املـــــــــاوردي والطـــــــ
 .(9)قال الطهي وكذا إ  حىر وقت القسمة (8)يكو  سهمه له قطعا(7)احاضر 

 :  فروع منثورة
الرض/ كالص  والذمي يرض/ له إذا كا  فارسا أكثر ةا يرض/ له  (10)]مستحق[
  .(11)إذا كا  راجال

ولــو أحىــر اثنــا  فرســا مشــرتكا فهــل يعطــى كــل منهمــا ســهم فــرس، أو ال يعطيــا  
 سهمها، أو يعطيا  سهم فرس ويشرتكا ؟

 
 .(500 16النبيه)انظر: كفاية  (1)
 (.1094الشامل]حتقيق: عمر املبطي[ يف)انظر:   (2)
 (.721االنتصار]حتقيق: عبدالعزيز الرومي[ يف)انظر:   (3)
 يف)ز(: )فهخذه(. (4)
 (169 4مغ  احملتاج)و   (،97 3، وأسىن املطالب)(385 6انظر: روضة الطالبني) (5)
 املوافق لقواعد اللغة. ما بني املعكوفني يف النسختني)قال(، واملثبت هو (6)
 يف)ز(: )حاضر(. (7)
 .(163 14(، واحلاوي الكبري)1083 2انظر: التعليقة الكهى ]حتقيق: ماز  احلارثي[) (8)
 (.  501 16( وكفاية النبيه)1083 2انظر: التعليقة الكهى ]حتقيق: ماز  احلارثي[) (9)
 ما بني املعكوفني يف النسختني)يستحق( ولعل الصحيو ما أثبته. (10)
 (.423 6، والنجم الوهاج)(374 7انظر: العزيز شرح الوجيز) (11)
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  :(1)فيه ثالثة أوجه 
 .(3)األصو الثالث (2)/لعل : قال النووي

 :ولو ركب اثنا  فرسا وشهدا الوقعة ففيما يستحقانه أربعة أوجه
  .ستة أسهم كفارسني (4)[:]أحدها
  .سهما  كراجل: و نيهما
  .للفرسأربعة أسهم سهما  هلما، وسهما  : و لثها
مع ركواما أسهم له فيكو  هلمـا أربعـة  (6)والفر (5)كا  قوي الكرأنه إ   :  ورابعها
  .(7)أسهم وإال فال

ولو دخل دار احلرب راجال، مث حصل فرسا ببيع، أو عارية، أو  ريمها، فحىر بـه 
  .(8)احلرب أسهم له

 
 أحدها: ال يسهم للفرس. (1)

 والثاين: يسهم لكل منهما سهم فرس.
 (.499 16الثالث: يعطيا  سهم فرس واحد. انظر: كفاية النبيه)و 
 . ب(114) (2)
 (.385 6أي: املناصفة. انظر: روضة الطالبني) (3)
 ما بني املعكوفني ساقط يف األصل، واملثبت من)ز(.   (4)
: ميْصديرح    الرجوع. :الكير    (5) ّر  والكير  عي، وكـي رَّ عينـْهح: ريجـي . وكـي راراً: عيطـيفي روراً وتيكـْ رًا وكـح كيرَّ عيليْيِه ييكحر  كـي

ريسح  ــي ذيِلكي اْلفـ ــي ّر، ويكـ ــي رَّار وِمكـ ــي ٌل كـ ــح ؛ ويريجـ ر  ــح دحوِّ ييكـ ــي ى اْلعـ ــار الصـــحاح يف)عيلـــي ــر: خمتـ (،  268. انظـ
 ( مادة)كرر(135 5ولسا  العرب)

رّ   (6) ريارًا  الفــــــــي ــِ ر  فــــــ رَّ ييفــــــــِ . فـــــــــي ريبح ــْي : الرَّوي ــــــــا  وياهلــــــ رارح (، ولســــــــا   780 2. انظــــــــر: الصــــــــحاح)والفــــــــِ
   مادة)فرر(.  (50 5العرب)

 (147 7(، وحتفة احملتاج)97 3، وأسىن املطالب)(385 6انظر: روضة الطالبني) (7)
 "وعندي اب أ  اعل هلما أربعة أسهم، سهما  هلما، وسهما  للفرس" :قال ابن كج

 (.498 16(، وكفاية النبيه)375 7انظر: العزيز شرح الوجيز)
 .(425 6(، والنجم الوهاج)499 16(، وكفاية النبيه)385 6انظر: روضة الطالبني) (8)
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ولـو علـم بـه و  يركبـه قـال ابـن   ،ولو كا  له فرس فلـم يركبـه و  يعلـم بـه   يسـهم لـه
  .(1)قالوا ال يسهم له، وعندي أنه يسهم له إذا كا  ًكنه ركوبه و   تج إليه: كج

أ  الســلطا  إذا أعطــى رجــال مــن اجلنــد مــن املغــنم شــيًدا فــن     ويف فتــاوى النــووي
اخلمـس يف الـذي صـار إىل  (2)يكن السلطا  مخسه و  يقسم الباقي قسمة شرعية وجب

وال  ل له االنتفاع ابلباقي حا يعلم أنه حصل لكـل مـن الغـامنني قـدر حصـته مـن   ،هذا
إىل القاضـي كسـائر  (3)لزمـه دفعـههذا فن  تعذر عليه صرف مـا صـار إليـه إىل مسـتحقيه 

 .(4)األموال الىائعة هذا إذا   يعطه ذلك على سبيل النفل بشرطه

 
 (.169 4حملتاج)(، ومغ  ا425 6والنجم الوهاج)(،  386 6انظر: روضة الطالبني) (1)
 يف)ز(: )وجنم(. (2)
 يف)ز(: )رفعه(. (3)
 .(428 6(، والنجم الوهاج)223-222انظر: فتاوى النووي يف) (4)
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 فهرس اآليات -01

 الصفحة  رقم اآلية  طرف اآلية م
   سورة آل عمران -3 

 7 102 ...{  يي ىي مي  خي  حي جي يه} 1
   سورة النساء-4 
 7 1 ...{  خم  حم  جم يل  ىل  مل خل} 2
   سورة األنفال -8 
 332 1   {  حم جم يل ىل مل} 3
   سورة األحزاب -33 
 7 71–70 ...{  مئ خئ حئ جئ  يي ىي} 4
   سورة الزمر -39 
 7 9   { خك حك جك مق حق مف} 5
   سورة اجملادلة -58 
 7 11 ...{  هي مي خي حي جي ٰه مه} 6
   سورة احلشر -59 
 281 7   { لك اك} 7
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 فهرس األعالم -02

 الصفحة  العلم  م
 363 ،192  ، 39 ابن أبو عصرون  1
 119 ،101  ، 68 ابن احلداد  2

 ابن الصباغ  3

44 ،  58 ،  79، 124 ،  150،  189 ، 198، 
225، 246 ،  260، 266 ، 298، 303 ، 
312، 316 ،  318، 345 ، 350، 359 ، 

363 
 173  ، 46 ابن الصالح   4
 161 ، 156  ، 144 ،89 ،88  ، 82  ، 72 ابن سريج  5
 167 ابن عبد السالم   6
 365 ،361 ابن كج  7
 160 اسحاق أبو    8
 154 أبو الفرج   9
 75 أبو علي الثقفي   10
 214 ،111 أبو علي الطربي   11
 142 أبو حممد  12
 172  ، 94 ، 92 ،91 ،81  ، 79  ، 58 أبو منصور   13

 األصحاب   14

38 ،  80 ،  81، 110 ،  114،  128 ، 156، 
184، 215 ،  218، 220 ، 222، 234 ، 
243، 253 ،  263، 266 ، 275، 287 ، 
314، 324 ،  328، 339 ، 352، 354 ، 

360 

 ،214  ، 173 ، 165  ، 144 ،142  ، 64 االصطخري   15
215، 216 ،  221، 225 ، 227 
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 البغوي  16

45 ،  58 ،  90، 95، 138 ،  150 ، 157، 
161، 173 ،  185، 191 ، 207، 209 ، 
214، 232 ،  256، 258 ، 261، 266 ، 
306، 308 ،  319، 326 ، 333، 345 ، 

347، 356 

 ،298 ، 266  ،201  ، 147 ،59  ، 42  ، 39 البندنيجي  17
327 

 287  ، 41 البويطي  18
 348  ، 44 اجلرجان   19
 138 احلليمي  20
 245 اخلضري   21
 351 ،318 الداركي  22

 الرافعي   23

29 ،  32 ،  35، 36، 40 ، 45 ،  46 ،  57، 
63 ،  69 ،  72، 81، 90 ، 92 ،  94 ،  105 ، 

113، 119 ،  121، 128 ، 129، 131 ، 
134، 143 ،  146، 147 ، 156، 158 ، 
159، 166 ،  172، 174 ، 187، 192 ، 
203، 206 ،  208، 209 ، 211، 218 ، 
229، 234 ،  237، 238 ، 239، 241 ، 
242، 248 ،  249، 250 ، 256، 258 ، 
262، 266 ،  268، 269 ، 274، 277 ، 
289، 296 ،  299، 300 ، 307، 308 ، 
316، 317 ،  318، 320 ، 326، 328 ، 
329، 330 ،  332، 333 ، 354، 358 ، 

359 
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 الرواين   24

44 ،  80 ،  118 ، 131، 133، 141 ، 
142، 146 ،  147، 149 ، 150، 166 ، 
187، 198 ،  201، 244 ، 255، 332 ، 

357 
 75 الزجاجي   25
 43 سليم بن أيوب   26
 240  ، 45  ، 42 الشاشي  27
 306 ،290 ، 159  ، 39  ، 38 الشيخ أبو حامد  28
 343 ،127 الشيخ أبو زيد  29
 60 الشيخ أبو علي   30
 308 ،59 ،44  ، 43  ، 39 الشريازي  31

 ،273  ، 256 ، 203  ، 202 ،111  ، 91 التقريب صاحب    32
274، 297 

 298  ، 164 ،123 صاحب التنبيه  33
 190 صاحب العدة   34
 298 صاحب احمليط  35
 349  ، 89  ، 44 الصيدالن   36
 142  ، 42 الصيمري   37

 ،215  ، 186 ، 172  ، 152 ،121  ، 33 العبادي  38
241، 250 ،  263، 277 ، 332، 359 

 358  ، 316 ، 273  ، 161 ،157  ، 39 العراقيون   39

 الغزايل  40

9، 22 ، 29 ،  33 ،  34، 36، 44 ، 45 ، 
46 ،  79 ،  123 ، 154، 156، 159 ، 
185، 196 ،  214، 216 ، 217، 241 ، 
249، 252 ،  261، 263 ، 272، 274 ، 
281، 283 ،  285، 306 ، 308، 312 ، 

340، 347 
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 الفوران   41
39 ،  43 ،  79، 119 ،  128،  156 ، 219، 

239، 275 ،  306، 347 
 61 القاضي   42
 306 ، 128  ، 39  ، 38 القاضي الطربي   43

 املتويل  44

44 ،  59 ،  72، 90، 153 ،  185 ، 191، 
196، 206 ،  214، 216 ، 218، 220 ، 
242، 245 ،  247، 251 ، 256، 257 ، 

263، 269 ،  274 
 256 ، 238  ، 237 ،155  ، 39 املراوزة  45
 236 ، 235  ، 114 ،65 ،44  ، 42  ، 41 املزن  46
 326  ، 42  ، 39 املسعودي   47

 النووي  48
36 ،  39 ،  40، 46، 93 ، 131، 229 ، 

241، 252 ،  257، 299 ، 300، 315 ، 
329، 337 ،  347، 364 ، 365 

 267  ، 44 اهلروي  49
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 فهرس الكلمات الغريبة-03
 الصفحة  الكلمة الغريبة  م
 320 االختالس   1
 161 األرش   2
 309 أرض السواد  3
 132 أركان  4
 57 األشبه  5

 األصح   6

57 ،  58 ،  69، 93، 109 ،  117 ، 118، 121 ، 
124، 128 ،  141، 153 ، 160، 192 ،  193، 
209، 271 ،  280، 320 ، 324، 325 ،  346، 

354 
 227 اإلصطبل  7
 359 ،285  ، 261 ، 204  ، 189 ،117  ، 63 األظهر   8
 118 اإلعارة   9

 60 األقوال   10
 190 االلتقاط   11
 242 األانمل   12
 287 ،269  ، 268 ، 253  ، 224 ،203  ، 57 األوجه   13
 313 ،202 اإلايلة   14
 343 الربسام  15
 356 البزاز   16
 188 ،187 التخريج  17
 222 التخمة  18
 334 الرتس  19
 89 التمول  20
 122 الثرد   21
 306 ،305  ، 303 ،279 اجلزية   22
 227 اجلموح   23
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 336 اجلنيبة   24
 236 اجليب  25
 186 ،126 احلانوت  26
 144 احلجر  27
 228 ،186 احلرز  28
 181 احلسبة   29
 184 احلمام   30
 344 ،343 احلمى  31
 127 ،120 احلنطة  32
 126 اخلان  33
 303 ،279 اخلراج  34
 226 اخلز  35
 252 اخلزانة   36
 245 اخللخال   37
 180 اخلمرة احملرتمة   38
 122 الدبس  39
 334 الدرع  40
 311 الدعار   41
 228 الرزمة   42
 344 الرمد  43
 201 ،117 الرهن  44
 227 الزمانة  45
 295 الزمن  46
 93  ، 92 زهاء  47
 335 السرج  48
 179 السرقي   49
 348 السرية   50
 335 ،245 السوار   51
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 120 السويق  52
 122 الشريج  53
 72 الصربة   54
 60 الصحيح   55
 67 الطرق  56
 335 الطوق  57
 217 ظرف   58
 162 ،125 العادة   59
 134 ،110 ، 69 ،65 ،63  ، 62  ، 57 العتق  60
 124 ،123 العرصة  61
 184 ،164 العقار   62
 85 العول   63
 206 الغارة   64
 343 الفال   65
 121 فتيتا   66
 364 الَفر    67
 166 الفرصاد  68
 113 الفص   69
 305 الفلوس   70
 276 القبالة   71
 121 القديد  72
 18 القمويل   73
 134 القن  74
 222 القولنج   75
 276 الكاغد  76
 328 ِكْتف    77
 364 الَكر    78
 335 الكراع  79
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 235 الكم  80
 351 الكمي  81
 210 كيس  82
 335 ،227 اللجام   83
 162 املال النض   84
 91 جممل   85
 62 احملاابة  86
 111 املدبر  87
 59 املذهب   88
 250 املراحبة  89
 188 املراهق  90
 280 املرتد   91
 308 ، 301 ،297  ، 296 ،287 املرتزقة   92
 108  ، 57 مرض املوت   93
 134 املستولدة   94
 356 املضاربة   95
 334 املغفر   96
 253 ،144 املفلس   97
 360 املقرف   98
 171 املن  99

 330 املنة  100
 205 املنتجع   101
 240 املنديل  102
 335 املنطقة  103
 296 املنفوس   104
 252  ، 214 ،184 املنقول   105
 123 مؤبر  106
 59 النص  107
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 120 النقرة   108
 124 النقض  109
 90 النكول  110
 118 ،109  ، 66 اهلبة   111
 360 اهلجي  112
 336 اهلميان   113
 276 الوراق  114
 288 ،108 الوقف  115
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 الواردة يف الكتاب الكتبفهرس -04

 الصفحة  الكلمة  م
 272 ،251  ، 156 ،105 البسيط للغزايل   1

 ،273  ، 256 ، 203  ، 202 ،111  ، 91 للشاشي   التقريب  2
274، 297 

 298  ، 164 ،123 للشريازي   التنبيه  3
 190 أليب عبدهللا احلسي   العدة   4
 298 للجنزي النيسابوري  احمليط  5
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 فهرس املصادر واملراجع.-05

 القرآن الكرم. ❖
، أليب القاســــم عبــــد الــــرمحن بــــن حممــــد الفــــوراين )ت:  اإلابنووووة عوووون أحكووووام فووووروع الداينووووة -1

(، وعنــــه صــــورة يف اجلامعــــة  722958املصــــرية بــــرقم: )ه(، خمطــــوط يف دار الكتــــب  461
 (.8183اإلسالمية برقم: )

أحبووواأ وأعموووال النووودوة التاسوووعة لقضوووااي الزكووواة املعاصووورة. موضووووع: معادلوووة األوزان   -2
ــا   واملكاييوووول الشوووورعية ابألوزان واملكاييوووول املعاصوووورة اململكــــة األردنيــــة اهلااليــــة    –. عمـ

 ه.1420 1 10-13
هـــ(، الناشــر:  682لزكــراي بــن حممــد بــن حممــود القــزوي  )ت:  آاثر الووبالد وأخبووار العبوواد،   -3

 بريوت.  –دار صادر 
ــاوردي )ت:  األحكوووام السووولطانية -4 ــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن حبيـــب املـ ، أليب احلســـن علـ

  –ه  1427القـــاهرة، ســـنة الطبـــع:    –(، حتقيـــق: أمحـــد جـــاد، الناشـــر: دار احلـــديث  450
 م.2006

ه(، الناشــر:  505، أليب حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايل الطوسـي )ت:  لوووم الوودين إحيوواء ع  -5
 لبنا ، الطبعة األوىل.  –دار املعرفة، بريوت 

، أليب  ــــ  زكــــراي بــــن حممــــد األنصــــاري )ت:  أسووووط املطالووووب يف شوووورص روض الطالووووب -6
، لشــهاب الــدين أمحــد بــن  حاشووية الرملووي الكبووري علووص أسووط املطالووبه(، ومعــه  926
 ه(، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة األوىل.957لرملي )ت: محزة ا

ه(،  611أليب احلســـن علـــي بـــن أيب بكـــر اهلـــروي )ت:  اإلشوووارات إىل معرفوووة الوووزايرات،   -7
 ه.1423الناشر: مكتبة الثقافة الدينّية، القاهرة، الطبعة: األوىل  

قيـق: أمحـد بـن  ، أليب سـعد حممـد بـن أمحـد اهلـروي، حتاإلشراف علص غوامض احلكومووات -8
ه، رســــــالة دكتــــــوراة حمققــــــة يف اجلامعــــــة  1431صــــــاحل الصــــــواب الرفــــــاعي، الطبعــــــة األوىل  

 اإلسالمية ابملدينة املنورة.
ه(، الناشـــر: دار العلـــم للماليـــني،  1396، خلـــري الـــدين بـــن حممـــود الزركلـــي )ت:  األعوووالم -9

 م.2002الطبعة: اخلامسة عشر  
هــ(،  764خليـل بـن أيبـك الصـفدي )ت:  ، لصالح الدين  أعيان العصر وأعوان النصر -10

لبنــا ، ودار الفكــر،    -حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــني، الناشــر: دار الفكــر املعاصــر، بــريوت  
 م.1998  –ه  1418سوراي، الطبعة األوىل   –دمشق 
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، إلســحاب بــن احلســني املــنجم  آكووام املرجووان يف ذكوور املوودائن املشووهورة يف كوول مكووان -11
لبنــــا ، الطبعــــة: األوىل    –اهلجــــري(، الناشــــر: عــــا  الكتــــب، بــــريوت  )ت: القــــر  الرابــــع  

 هـ.  1408
ــافعي )ت:  األم -12 ــد بــــن إدريــــس الشــ ـــ(، الناشــــر: دار املعرفــــة،  204، أليب عبــــد هللا حممــ هــ

 م.1990-هـ  1410لبنا ، الطبعة األوىل،    –بريوت 
د هللا  ه(، حتقيـق: عبـ585، أليب سـعد عبـد هللا بـن حممـد بـن أيب عصـرو  )ت  االنتصار -13

ــعد الدوســـري،   ــة اإلســــالمية    ،عبــــدالعزيز الرومـــيو بـــن سـ ــة يف اجلامعـ ــالة دكتــــوراة حمققـ رسـ
 ابملدينة املنورة.

، لقاسـم بـن عبـد هللا القونـوي  أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولووة بووني الفقهوواء -14
  هـــ(، حتقيــق:  ــ  حســن مــراد، الناشــر: دار الكتــب العلميــة،978الرومــي احلنفــي )ت:  

 هـ.1424-م2004الطبعة: 
، للدكتور إمساعيـل سـا  عبـد العـال )معاصـر(، الناشـر: مكتبـة األسـدي،  البحث الفقهي -15

 م.2008  –ه  1429اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل   –مكة املكرمة 
، أليب عبـــد هللا بـــدر الـــدين حممـــد بـــن عبـــد هللا الزركشـــي  البحووور احملووويط يف أصوووول الفقوووه -16

 م.1994 -هـ  1414ه(، الناشر: دار الكت ، الطبعة: األوىل،  794)ت: 
ه(، حتقيـق: أمحـد عـزو عنايـة  502، لعبـد الواحـد بـن إمساعيـل الـروايين )ت  حبر املووذهب -17

ه  1423لبنــا ، الطبعــة األوىل    –الدمشــقي، الناشــر: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت  
 م.2002  –

يــل بــن عمــر بــن كثــري القرشــي البصــري مث الدمشــقي،  ، أليب الفــداء إمساعالبدايووة والنهايووة -18
  -هـــــ  1408حتقيــــق: علــــي شــــريي، الناشــــر: دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب، الطبعــــة: األوىل  

 م.1988
، حممـد بـن علـي بـن حممـد الشـوكاين )ت:  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السووابع -19

 بريوت.  –ه(، الناشر: دار املعرفة 1250
، جلــــالل الــــدين عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر  اللغووووويني والنحوووواة  بغيووووة الوعوووواة يف طبقووووات -20

ه(، حتقيـــق: حممـــد أبـــو الفىـــل إبـــراهيم، الناشـــر: املكتبـــة العصـــرية  911الســـيوطي )ت:  
 لبنا . –صيدا  
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، أليب احلســــني  ــــ  بــــن أيب اخلــــري العمــــراين )ت:  البيووووان يف مووووذهب اإلمووووام الشووووافعي -21
جـــدة، الطبعـــة: األوىل،    –ار املنهـــاج  ه(، حتقيـــق: قاســـم حممـــد النـــوري، الناشـــر: د558

 م.2000 -هـ  1421
، لشـمس الـدين أبـو عبـد هللا حممـد بـن أمحـد  اتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعووالم -22

ــر: دار الغـــــرب  748الـــــذه  )ت:   ــّواد معـــــروف، الناشـــ ــار عـــ ــق: الـــــدكتور بشـــ ه(، حتقيـــ
 م.2003اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 

ه(،  478، أليب سـعد عبـد الـرمحن بـن مـهمو  املتـويل )ت:  اينووةتتمة اإلابنة يف علوووم الد -23
رســـالة دكتـــوراة حمققـــة يف    ،أًـــن احلــريبو   حتقيــق: حنـــا  بنـــت حممـــد بــن حســـني جســـتنيه،

 جامعة أم القرى مبكةي املكرمة.
ــووي )ت:  حتريووور ألفووواظ التنبيوووه -24 ــدين  ـــ  بـــن شـــرف النـ ــي الـ ــراي حميـ ه(،  676، أليب زكـ

 .1408دمشق، الطبعة: األوىل    –لناشر: دار القلم حتقيق: عبد الغ  الدقر، ا
، ألمحــــد بــــن حممــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر اهليتمــــي )ت:  حتفووووة احملتوووواج يف شوووورص املنهوووواج -25

، لعبــــد احلميــــد الشــــرواين )ت:  حاشووووية الشوووورواين علووووص حتفووووة احملتوووواجه(، ومعــــه  974
ام  ه(، حتقيــــق: جلنــــة مــــن العلمــــاء، الناشــــر: املكتبــــة التجاريــــة الكــــهى مبصــــر، عــــ1301
 م.1983 -هـ   1357النشر:  

، أليب القاســـم عبــد الكـــرأ بــن حممـــد بــن عبـــد الكــرأ الرافعـــي  التووودوين يف أخبوووار قوووزوين  -26
ه(، حتقيـــــق: عزيـــــز هللا العطـــــاردي، الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة، الطبعـــــة:  623)ت:  
 م.1987-هـ1408

الناشــر:    ه(،1395، حملمــد عمــيم اإلحســا  اجملــددي الهكــ  )ت:  التعريفوووات الفقهيوووة -27
 م.2003  -هـ  1424دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 

ــاين )ت:  التعريفوووووات -28 ــي اجلرجــ ــن علــ ــن حممــــد بــ ــي بــ ــن  816، لعلــ ــة مــ ــق: مجاعــ ه(، حتقيــ
ــريوت   ــة بــ ــاء، الناشــــر: دار الكتــــب العلميــ ــا ، الطبعــــة: األوىل    –العلمــ -هــــــ  1403لبنــ

 م.1983
ــالتعليقووووة الكوووو ى يف الفووووروع -29 ن عبــــد هللا الطــــهي )ت:  ، للقاضــــي أيب الطيــــب طــــاهر بــ

(، رســــــالتا ماجســــــتري حمقَّقتــــــا  يف اجلامعــــــة اإلســــــالمية ابملدينــــــة املنــــــورة، إحــــــدامها  450
 بتحقيق: عبد اللطيف بن مرشد العويف، واألخرى بتحقيق: حممد بن عليثة الفزي.
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ه(، حتقيــق:  335، أليب العبــاس أمحــد بــن أيب أمحــد ابــن القــايف الطــهي )ت:  التلخوويص -30
أمحــــد عبــــد املوجــــود، والشــــي/ علـــي حممــــد معــــوض، الناشــــر: مكتبــــة نــــزار  الشـــي/ عــــادل  

 مصطفى الباز، الطبعة األوىل.
، أليب إســـحاب إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــريازي )ت:  التنبيوووه يف الفقوووه الشوووافعي -31

 م.1983 -هـ   1403ه(، الناشر: عا  الكتب، بريوت، الطبعة: األوىل، 476
ه(،  676كراي حميي الدين  ـ  بـن شـرف النـووي )ت:  ، أليب ز هتذيب األمساء واللغات -32

 لبنا .  –حتقيق مجاعة من العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  
ه(، حتقيـق: حممـد عـوض  370، حملمـد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي )ت: هتذيب اللغة -33

 م.2001بريوت، الطبعة: األوىل،   –مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  
(،  516، أليب حممد احلسني بن مسـعود البغـوي )ت:  التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي -34

حتقيــق: عـــادل أمحــد عبـــد املوجــود، وعلـــي حممــد معـــوض، الناشــر: دار الكتـــب العلميـــة،  
 م.1997 -هـ   1418الطبعة: األوىل 

، ل مـام أيب حممـد عبـد هللا بـن يوسـف اجلـوي  )ت:  اجلمع والفوور  )أو كتوواب الفوورو ( -35
ه(، حتقيــق: عبــد الــرمحن بــن ســالمة بــن عبــد هللا املــزي ، الناشــر: دار اجليــل للنشــر  438

 م.2004 -هـ  1424بريوت، الطبعة: األوىل   –والطباعة والتوزيع 
ــد  اجلوووواهر البحريوووة يف شووورص الوسووويط -36 ، للقاضـــي جنـــم الـــدين أيب العبـــاس أمحـــد بـــن حممـ

ــويل ــافعي )ت:    القمـ ــطنبول  727الشـ ــراي، اسـ ــة متحـــف طوبقبوسـ ــوط مبكتبـ   –ه(، خمطـ
 مصر.  –تركيا، ونسخة أخرى مبكتبة جامعة األزهر، القاهرة  

ــد  اجلوووواهر البحريوووة يف شووورص الوسووويط -37 ، للقاضـــي جنـــم الـــدين أيب العبـــاس أمحـــد بـــن حممـ
كتــاب الصــلو  ه(، مــن بدايــة البــاب الثــاين يف التــزاحم مــن  727القمــويل الشــافعي )ت:  

إىل هنايــــة كتــــاب الوكالــــة، حتقيــــق: أبــــو احلســــن حممــــد أكــــرم، رســــالة ماجســــتري حمققــــة يف  
 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

، لســليما  بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي األزهــري،  حاشووية اجلمووول علوووص شوورص املووونهج -38
 هـ(، الناشر: دار الفكر.1204املعروف ابجلمل )ت: 

، أليب احلسـن علــي بـن حممـد بـن حممــد  قووه مووذهب اإلمووام الشووافعياحلوواوي الكبووري يف ف -39
الشــي/ عــادل    -(، حتقيــق: الشــي/ علــي حممــد معــوض  450بــن حبيــب املــاوردي )ت:  

ــة، بــــريوت   ــر: دار الكتــــب العلميــ لبنــــا ، الطبعــــة: األوىل،    –أمحــــد عبــــد املوجــــود، الناشــ
 م.1999-هـ   1419
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الــــدين أيب بكــــر حممــــد بــــن أمحــــد  ، لســــيف  حليووووة العلموووواء يف معرفووووة مووووذاهب الفقهوووواء -40
ه(، حتقيق: مركز الدراسات والبحوث مبكتبـة نـزار مصـطفى  507الشاشي القفال )ت: 

 م.1998  –ه  1418الباز، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثانية  
ه(،  395، أليب احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكــرايء القــزوي  الــرازي )ت:  حليووة الفقهوواء -41

ــق: الـــدكت ــع  حتقيـ ــدة للتوزيـ ــركة املتحـ ــر: الشـ ــن الرتكـــي، الناشـ ــد احملسـ   –ور عبـــد هللا بـــن عبـ
 م.1983 -هـ  1403بريوت، الطبعة: األوىل 

، لعبـد القـادر بـن  اخلزائن السنية من مشاهري الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشووافعية -42
ه(، الناشــر: مؤسســة الرســالة  شــرو ،  1385عبــد املطلــب املنــديلي األندونيســي )ت:  

 م.2004 –ه  1425الطبعة األوىل 
و )ت:  حملمـد بــن فرامـرز بــن علـي، الشــهري مبـال خســر   درر احلكووام شوورص غوورر األحكووام، -43

   ه(، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، بدو  طبعة.885
، أليب الفىل أمحد بن علي بن حممد بـن أمحـد بـن  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -44

هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد املعيــد ضــا ، الناشــر: جملــس دائــرة  852حجــر العســقالين )ت:  
 م.1972 -هـ  1392الطبعة: الثانية  صيدر اابد  اهلند،   -املعارف العثمانية 

، لههــا  الــدين إبــراهيم بــن علــي بــن  الووديباج املووذهب يف معرفووة أعيووان علموواء املووذهب -45
ه(، حتقيــق: الــدكتور حممــد األمحــدي  799حممــد اليعمــري، املعــروف اببــن فرحــو  )ت:  

 أبو النور، الناشر: دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.
(،  900أليب عبـدهللا حممـد بـن عبـدهللا احلمـريي )ت:    قطووار،الروض املعطار يف خوو  األ -46

لبنـا ، الطبعـة: الثانيـة    -بـريوت    -حتقيق: إحسا  عباس، الناشر مؤسسة  صـر للثقافـة  
 م.1980

، أليب زكــراي حميـــي الــدين  ــ  بـــن شــرف النـــووي )ت:  روضوووة الطوووالبني وعمووودة املفتوووني -47
  -دمشـــــق  -إلســـــالمي، بـــــريوته(، حتقيـــــق: زهـــــري الشـــــاويش، الناشـــــر: املكتـــــب ا676

 م.1991 -هـ  1412عما ، الطبعة: الثالثة  
، أليب منصـــور حممـــد بـــن أمحـــد بـــن األزهـــري اهلـــروي  الزاهووور يف غريوووب ألفووواظ الشوووافعي -48

 ه(، حتقيق: مسعد عبد احلميد السعدين، الناشر: دار الطالئع.370)ت: 
بــن يوســـف اجلـــوي   ، ل مـــام أيب حممــد عبـــد هللا  السلسووولة يف معرفوووة القوووولني والووووجهني -49

ه(، حتقيــــــق: الــــــدكتور خالــــــد بــــــن نــــــوار بــــــن مبطــــــى النمــــــر، الطبعــــــة األوىل  438)ت:  
 م.2016 –ه  1437
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ــتاين )ت:  سوووونن أيب داود -50 جسـ ــعث السِّ ــن األشـ ــليما  بـ ه(، حتقيـــق:  275، أليب داود سـ
ل قــره بللــي، الناشــر: دار الرســالة العامليــة، الطبعــة: األوىل، د كامــِ   شــعييب األرنــؤوط، وحميمــَّ

 م.2009 -هـ   1430
ه(، حتقيــق: بشــار عـــواد  279، ل مــام حممــد بــن عيســى الرتمــذي )ت:  سووونن الرتموووذي -51

 م.1998بريوت، سنة النشر:    –معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
ــام أيب عبــــد الــــرمحن أمحــــد بــــن شــــعيب بــــن علــــي النســــائي )ت:  السوووونن الكوووو ى -52 ، ل مــ

بــريوت، الطبعــة    –ر: مؤسســة الرســالة  ه(، حتقيــق: حســن عبــد املــنعم شــل ، الناشــ303
 م.2001  –ه  1421األوىل 

ه(،  748، لشـمس الـدين أبـو عبـد هللا حممـد بـن أمحـد الـذه  )ت:  سووري أعووالم النووبالء -53
ــالة، الطبعـــة: الثالثـــة   ـــ    1405حتقيـــق: جمموعـــة مـــن احملققـــني، الناشـــر: مؤسســـة الرسـ   -هـ

 م.1985
احلــي بــن أمحــد بــن حممــد ابــن    ، أليب الفــالح عبــد شووذرات الووذهب يف أخبووار موون ذهووب -54

ــي )ت:   ــري احلنبلـ ــاد العيكـ ــن  1089العمـ ــر: دار ابـ ــود األر عوط، الناشـ ــق: حممـ ه(، حتقيـ
 م.1986 -هـ   1406بريوت، الطبعة: األوىل   –كثري، دمشق 

ه(، حتقيـق: د.  370أليب بكر أمحـد بـن علـي اجلصـايف )ت:  شرص خمتصر الطحاوي،  -55
بكــدا ، د. حممــد عبيــد هللا خــا ، د. زينــب    عصــمت هللا عنايــت هللا حممــد، أ.د ســائد 

حممـــــد حســـــن فالتـــــة، الناشـــــر: دار البشـــــائر اإلســـــالمية، ودار الســـــراج، الطبعـــــة: األوىل  
 ه.  1431

، أليب نصــر إمساعيــل بـــن محــاد اجلــوهري الفـــارايب  الصوووحاص اتج اللغوووة وصوووحاص العربيوووة -56
بـريوت،    –لماليـني  هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلـم ل393)ت: 

 م.1987 - هـ  1407الطبعة: الرابعة  
ه(، حتقيــق  354أليب حــا  حممــد بــن حبــَّا  التميمــي البحســ  )ت:  صووحي  ابوون حبووّان،   -57

 ه.1414شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت لبنا ، الطبعة: الثانية  
ــصوووحي  البخووواري -58 ه(،  256ي )ت:  ، أليب عبـــد هللا حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــاري اجلعفـ

حتقيـــــق: حممـــــد زهـــــري بـــــن  صـــــر الناصـــــر، الناشـــــر: دار طـــــوب النجـــــاة، الطبعـــــة: األوىل،  
 هـ.1422

ــد بـــن عبـــد الـــرمحن  الضووووء الالموووع ألهووول القووورن التاسوووع -59 ، أليب اخلـــري الـــس الـــدين حممـ
 بريوت.  –ه(، الناشر: منشورات دار مكتبة احلياة  902السخاوي )ت: 
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، أليب الفىـل كمـال الـدين جعفـر بـن ثعلـب  باء الصووعيدالطالع السعيد اجلامع أمساء جن -60
ه(، حتقيـــق: ســـعد حممـــد حســـن، الناشـــر: الـــدار املصـــرية  748اإلدفـــوي الشـــافعي )ت:  

 م.1966للتهليف والرتمجة، 
ــبكي )ت:  طبقوووات الشوووافعية الكووو ى -61 ــن تقـــي الـــدين السـ ــدين عبـــد الوهـــاب بـ ، لتـــاج الـ

لـــدكتور عبـــد الفتـــاح حممـــد احللـــو،  هــــ(، حتقيـــق: الـــدكتور حممـــود حممـــد الطنـــاحي، وا771
 هـ.1413الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية،  

، أبو بكـر بـن أمحـد بـن حممـد بـن عمـر األسـدي الشـه  املعـروف اببـن  طبقات الشافعية -62
ه(، حتقيق: الدكتور احلاف  عبد العلـيم خـا ، دار النشـر: عـا   851قاضي شهبة )ت: 

 هـ.  1407بريوت، الطبعة: األوىل   –الكتب 
ه(، حتقيـــق: كمـــال  772، مجـــال الـــدين عبـــد الـــرحيم اإلســـنوي )ت:  طبقوووات الشوووافعية -63

ه  1407لبنــا ، الطبعــة األوىل    –يوســف احلــوت، الناشــر: دار الكتــب العلميــة بــريوت  
 م.1987  –

املعـروف اببـن  ، أليب عمـرو تقـي الـدين عثمـا  بـن عبـد الـرمحن  طبقات الفقهاء الشافعية -64
ــائر  643الصــــــالح )ت:   ــي جنيــــــب، الناشــــــر: دار البشــــ ــدين علــــ ه(، حتقيــــــق: حميــــــي الــــ

 م.1992بريوت، الطبعة: األوىل   –اإلسالمية 
مووع  ه(،  774، للحــاف  ابــن كثــري القرشــي الدمشــقي )ت:  طبقووات الفقهوواء الشووافعيني -65

مــد عــزب،  ، حتقيــق: الــدكتور أمحــد عمــر هاشــم، والــدكتور حممــد زيــنهم حمذيلووه للعبووادي
 م.1993  –ه  1413الناشر: مكتبة الثقافة الدينية مبصر،  

ه(،  945، لشــمس الــدين حممــد بــن علــي بــن أمحــد الــداوودي )ت:  طبقووات املفسوورين  -66
 بريوت. –الناشر: دار الكتب العلمية 

، أليب حفص جنم الدين عمر بـن حممـد بـن أمحـد  طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية -67
ه(، الناشر: املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغـداد، اتريـ/  537 بن إمساعيل النسفي )ت:

 هـ.1311النشر:  
، لســـراج الـــدين أيب حفـــص عمـــر بـــن علـــي بـــن أمحـــد  عجالوووة احملتووواج إىل توجيوووه املنهووواج -68

ه(، حتقيــق: عــز الــدين هشــام  804املعــروف اببــن النحــوي، واملشــهور اببــن امللقــن )ت:  
هـــ    1421األرد ، عــام النشــر:    –الكتــاب، إربــد    بــن عبــد الكــرأ البــدراين، الناشــر: دار

 م.  2001 -
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، أليب القاســم عبــد الكــرأ بــن حممــد بــن عبــد الكــرأ الرافعــي )ت:  العزيووز شوورص الوووجيز -69
ه(، حتقيــق: علــي حممــد عــوض، وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، الناشــر: دار الكتــب  623

 م.1997 -هـ   1417لبنا ، الطبعة: األوىل   –العلمية، بريوت 
، لســراج الــدين أيب حفــص عمــر بــن علــي بــن  لعقوود املووذهب يف طبقووات محلووة املووذهبا -70

ه(، حتقيــق: أًــن نصــر  804أمحــد املعــروف اببــن النحــوي، واملشــهور اببــن امللقــن )ت:  
لبنـــا ، الطبعـــة: األوىل    –األزهـــري، وســـيد مهـــ ، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت  

 م.1997 -هـ  1417
ه(،  786أليب عبــدهللا حممــد بــن حممــد بــن حممــود البــابرا )ت:  العنايوووة شووورص اهلدايوووة،   -71

 الناشر: دار الفكر.
، لعــــز الــــدين عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد الســــالم الســــلمي )ت:  الغايووووة يف اختصووووار النهايووووة -72

ــاع، الناشــــر: دار النـــوادر، بــــريوت  660 ــا ، الطبعــــة:    –ه(، حتقيـــق: إايد خالــــد الطبـ لبنـ
 م.2016 -هـ   1437األوىل 

ه(،  974، ألمحـد بـن حممـد بـن علـي بـن حجـر اهليتمــي )ت:  فقهيووة الكوو ىالفتوواوى ال -73
مجعها: تلميذ ابن حجر اهليتمـي، الشـي/ عبـد القـادر بـن أمحـد بـن علـي الفـاكهي املكـي  

 هـ(، الناشر: املكتبة اإلسالمية.  982)ت: 
ــن  فتووواوي ابووون الصوووالص -74 ــد الـــرمحن املعـــروف اببـ ــا  بـــن عبـ ــدين عثمـ ــي الـ ــرو تقـ ، أليب عمـ

ه(، حتقيـــق: الـــدكتور موفـــق عبـــد هللا عبـــد القـــادر، الناشـــر: مكتبـــة  643ت:  الصـــالح )
 ه.1407بريوت، الطبعة: األوىل،   –العلوم واحلكم، عا  الكتب 

(، حتقيــق: مصــطفى  516، أليب حممــد احلســني بــن مســعود البغــوي )ت:  فتوواوي البغوووي -75
ــة األ ــا ، الطبعـ ــيم، ودار ابـــن عفـ ــن القـ ــر: دار ابـ ــري، الناشـ ــود األزهـ   –ه  1435وىل  حممـ

 م.2014
ــزايل الطوســـي )ت:  فتووواوي الغوووزايل -76 ــد الغـ ــد بـــن حممـ ه(، حتقيـــق:  505، أليب حامـــد حممـ

مصــطفى حممــود أبــو صــوى، الناشــر: املعهــد العــايل العــاملي للفكــر واحلىــارة اإلســالمية،  
 م.1996ماليزاي،    -كواالملبور

لقفــال املــروزي )ت:  ، أليب بكــر عبــد هللا بــن أمحــد بــن عبــد هللا املعــروف ابفتوواوي القفووال -77
ه(، حتقيــق: مصـــطفى حممــود األزهـــري، الناشــر: دار ابـــن القــيم، ودار ابـــن عفـــا ،  417

 م.2011 –ه  1432الطبعة األوىل 
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، اشـــرتك يف أتليفـــه: الـــدكتور محصـــطفى  الفقوووه املنهجوووي علوووص موووذهب اإلموووام الشوووافعي -78
ْر ي، الناشــــر: دار القلــــ ْن، والــــدكتور محصــــطفى البحغــــا، وعلــــي الشــــّ م للطباعــــة والنشــــر  اخلــــِ

 م.1992 -هـ   1413والتوزيع، دمشق، الطبعة: الرابعة  
، إعداد ونشر: اجملمع امللكي لبحوث احلىارة اإلسالمية )مؤسسـة آل  فهرس آل البيت -79

 م.1999  –ه  1420األرد    –البيت(، عمَّا   
، للـدكتور سـعدي أبـو حبيـب )معاصـر(، الناشـر: دار  القاموس الفقهووي لغووًة واصووطالحاً  -80

 م.1988 -هـ   1408سورية، الطبعة: الثانية    –فكر. دمشق ال
ه(،  817، جمــد الــدين أبــو طــاهر حممــد بــن يعقــوب الفــريوزآابدي )ت:  القوواموس احملوويط -81

ــي،   ــيم العرقسحوسـ ــد نعـ ــراف: حممـ ــالة إبشـ ــة الرسـ ــق الـــرتاث يف مؤسسـ حتقيـــق: مكتـــب حتقيـ
ــع، بـــريوت   ــر والتوزيـ ــالة للطباعـــة والنشـ ــة الرسـ ــا  –الناشـــر: مؤسسـ ــة،  لبنـ ــة: الثامنـ  ، الطبعـ

 م.2005 -هـ  1426
، لعز الدين عبد العزيـز بـن عبـد السـالم السـلمي )ت:  قواعد األحكام يف مصاحل األانم -82

ه(، راجعه وعلـق عليـه: طـه عبـد الـرعوف سـعد، الناشـر: مكتبـة الكليـات األزهريـة  660
 م.1991 -هـ   1414القاهرة،    –

ــد الـــرمحن اخلليـــل بـــن  كتوووواب العووووني -83 ــدي )ت:  ، أليب عبـ ــد الفراهيـ ه(، حتقيـــق:  170أمحـ
 الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل.

، ملصــــطفى بــــن عبــــد هللا القســــطنطي   كشووووف الظنووووون عوووون أسووووامي الكتووووب والفنووووون -84
  –ه(، الناشـر: مكتبـة املثـىن  1067املشهور ابسم حاجي خليفـة أو احلـاج خليفـة )ت:  

 م.1941اتري/ النشر:   بغداد،
، لنجم الدين أيب العباس أمحد بن حممـد بـن علـي األنصـاري  كفاية النبيه يف شرص التنبيه -85

ه(، حتقيــق: جمـــدي حممـــد ســرور ابســـلوم، الناشـــر: دار  710املعــروف اببـــن الرفعـــة )ت:  
 م.2009الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 

م بــن علــي األنصــاري املعــروف  ، جلمــال الــدين أيب الفىــل حممــد بــن مكــر لسووان العووورب -86
 هـ.1414بريوت، الطبعة: الثالثة    –ه(، الناشر: دار صادر 711اببن منظور )ت: 

، للشـي/ علـوي بـن أمحـد السـقاف  متخصر الفوائوود املكيووة فيمووا طتاجووه طلبووة الشووافعية -87
ه(، حتقيـــق: الـــدكتور يوســـف بـــن عبـــد الـــرمحن املرعشـــلي،  1335املكـــي الشـــافعي )ت:  

 م.2004  –ه  1425لبنا ، الطبعة األوىل  –بشائر اإلسالمية، بريوت الناشر: دار ال
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، أليب زكـراي حميـي الـدين  ـ  بـن  اجملموع شرص املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي( -88
 ه(، الناشر: دار الفكر.676شرف النووي )ت: 

الكـرأ الرافعـي  ، أليب القاسم عبد الكرأ بن حممد بـن عبـد  احملرر يف فقه اإلمام الشافعي -89
ه(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيـل، الناشـر: دار الكتـب العلميـة  623)ت: 
 م.2005  –ه  1426لبنا ، الطبعة األوىل    –بريوت 

ــن أيب بكــــر الــــرازي احلنفــــي )ت:  خمتوووووار الصوووووحاص -90 ــد بــ ــد هللا حممــ ــدين أبــــو عبــ ، لــــزين الــ
الــدار النموذجيــة،    -  ه(، حتقيــق: يوســف الشــي/ حممــد، الناشــر: املكتبــة العصــرية666

 م.1999 -هـ  1420صيدا، الطبعة: اخلامسة   –بريوت 
ه(، حتقيق: أًـن بـن  231، أليب يعقوب يوسف بن    البويطي )ت:  خمتصر البويطي -91

  صر بن  يف السالًة، رسالة ماجستري حمققة يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 
(، الناشــر:  264بــن  ــ  بــن إمساعيــل املــزين )ت:    ، أليب إبــراهيم إمساعيــلخمتصوور املووزين -92

 م.1990-هـ1410بريوت، سنة النشر:    –دار املعرفة 
ــر: دار  املووودخل إىل دراسوووة املوووذاهب الفقهيوووة -93 ، لعلـــي مجعـــة حممـــد عبـــد الوهـــاب، الناشـ

 م.2001 -هـ  1422القاهرة، الطبعة: الثانية    –السالم 
رم يوســف عمــر القــوامسي )معاصــر(،  ، للــدكتور أكــاملوودخل إىل مووذهب اإلمووام الشووافعي -94

 م.2003  -ه1423الناشر: دار النفائس ابألرد ، الطبعة األوىل 
ه(، الناشــر:  487أليب عبيــد عبــدهللا بــن عبــدالعزيز البكــري )ت:  املسووالك واملمالوووك،   -95

 م.1992دار الغر اإلسالمي، عام النشر:  
د بــن جعفــر بــن احلــداد  ، أليب بكــر حممــد بــن أمحــد بــن حممــاملسووائل املولووَّدات )الفووروع( -96

ه(، حتقيــق: عبــد الــرمحن بــن  344الكنــاين املصــري الشــافعي املعــروف اببــن احلــداد )ت:  
 حممد بن أمحد الدارقي، رسالة دكتوراة حمققة يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة.

ه(، حتقيـــق:  241أليب عبـــدهللا أمحـــد بـــن حنبـــل )ت:  مسوووند اإلموووام أمحووود بووون حنبووول،   -97
   ه.1416القاهرة، الطبعة: األوىل   –: دار احلديث أمحد شاكر، الناشر

، أليب العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن علـي الفيـومي مث  املصباص املنري يف غريب الشرص الكبري -98
 لبنا .  –ه(، الناشر: املكتبة العلمية، بريوت  770احلموي )ت:  

بــن  ، ملــرأ حممــد صــاحل الظفــريي )معاصــر(، الناشــر: دار امصوووطلحات املوووذاهب الفقهيوووة -99
 م.2002 -هـ  1422حزم، الطبعة: األوىل 
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)من الباب الثاين يف الطوارئ على املغصـوب مـن   املطلب العايل يف شرص وسيط الغزايل -100
كتــاب الغصــب إىل هنايــة كتــاب الغصــب(، لــنجم الــدين أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن  

ــة )ت:   ــروف اببـــن الرفعـ ــاري املعـ ــي األنصـ ــب املصـــر 710علـ ــوط يف دار الكتـ ية  ه(، خمطـ
 (.279برقم: )

، لنجم الدين أيب العباس أمحد بـن حممـد بـن علـي  املطلب العايل يف شرص وسيط الغزايل -101
ه(، حتقيق: لـؤي بـن زيـن بـن جعفـر بـن محـزة  710األنصاري املعروف اببن الرفعة )ت: 

رسـالة    ،حممـود سـنيد و   ،بكر بـن سـليم احلمـديو   ،حممد اخلليفةو   ،ًبا عبدالرمحنو  جعفر،
 ماجستري حمققة يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

، للـدكتور أمحـد احلجـي  معادلوة األوزان واملكاييل الشرعية ابألوزان واملكاييل املعاصرة -102
الكردي، والدكتور حممود إبراهيم اخلطيـب، أةـاث وأعمـال النـدوة التاسـعة لقىـااي الزكـاة  

 ه(.1420 1 13-10كة األردنية اهلاالية )اململ  –املعاصرة املنعقدة يف عما   
، لشــهاب الــدين أيب عبــد هللا ايقــوت بــن عبــد هللا الرومــي احلمــوي )ت:  معجووم البلوودان -103

 م.1995هـ(، الناشر: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثانية  626
، للـدكتور رجـب عبـد اجلـواد إبـراهيم، الناشـر: دار اآلفـاب  املعجم العريب ألمسوواء املالبووس -104

 م.2002 -هـ  1423مصر، الطبعة: األوىل  –ة، القاهرة  العربي
، للـــــدكتور حممـــــود عبـــــد الـــــرمحن عبـــــد املـــــنعم  معجوووووم املصوووووطلحات واأللفووووواظ الفقهيوووووة -105

 م.1999)معاصر(، الناشر: دار الفىيلة 
بـــريوت،    -ه(، الناشـــر: مكتبــة املثــىن  1408، لعمـــر رضــا كحالــة )ت:  معجوووم املوووؤلفني -106

 .دار إحياء الرتاث العريب ببريوت
 ، إعداد جممع اللغة العربية ابلقاهرة، الناشر: دار الدعوة.املعجم الوسيط -107
، حملمد رواس قلعجي، وحامد صـادب قنيـ  )معاصـرا (، الناشـر: دار  معجم لغة الفقهاء -108

 م.1988  -هـ  1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية  
فـــارس بـــن زكـــرايء القـــزوي  الـــرازي )ت:  ، أليب احلســـني أمحـــد بـــن  معجوووم مقووواييس اللغوووة -109

هــ  1399ه(، حتقيق: عبد السالم حممد هـارو ، الناشـر: دار الفكـر، عـام النشـر:  395
 م.1979 -

، لههـــا  الـــدين أيب الفـــتو  صـــر بـــن عبـــد الســـيد اخلـــوارزمي  املغووورب يف ترتيوووب املعووورب -110
 وبدو  اتري/.  هـ(، الناشر: دار الكتاب العريب، بدو  طبعة610اْلمحطيّرِزِّى )ت: 
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، لشــمس الـدين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب  مغووا احملتوواج إىل معرفووة معوواين ألفوواظ املنهوواج -111
ــافعي )ت:   ــربي  الشـــــ ــة: األوىل  977الشـــــ ــة، الطبعـــــ ــر: دار الكتـــــــب العلميـــــ ـــ(، الناشـــــ هـــــ

 م.1994 -هـ  1415
، للــــدكتور فكــــري أمحــــد  املقووووادير يف الفقووووه اإلسووووالمي يف ضوووووء التسووووميات املعاصوووورة -112

 م.1983  –ه  1403عكاز، الطبعة األوىل، بيا ت النشر: بدو ،  
، أليب زكـراي حميـي الـدين  ـ  بـن شـرف النـووي  منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقووه -113

ه(، حتقيــق: عــوض قاســم أمحــد عــوض، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: األوىل  676)ت:  
 م.2005 -هـ  1425

 إســحاب إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــريازي  ، أليباملهووذب يف فقووه اإلمووام الشووافعي -114
ه  1416لبنــا ، الطبعــة األوىل    –هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــريوت  476)ت:  

 م.1995  –
، جلمـــــال الـــــدين عبـــــد الـــــرحيم اإلســـــنوي )ت:  املهموووووات يف شووووورص الروضوووووة والرافعوووووي -115

اث الثقــايف  هـــ(، حتقيــق: أبــو الفىــل الــدمياطي، وأمحــد بــن علــي، الناشــر: مركــز الــرت 772
لبنــــا ، الطبعــــة:    –اململكــــة املغربيــــة، ودار ابــــن حــــزم ببــــريوت    -املغــــريب ابلــــدار البيىــــاء  

 م.2009 -هـ  1430األوىل 
، إعـــداد:  بـــة مـــن األســـاتذة األفاضـــل، الطبعـــة:  املوسووووعة اجلغرافيوووة للعوووا  اإلسوووالمي -116

ســــالمية   األوىل. الــــرايض: عمــــادة البحــــث العلمــــي  امعــــة اإلمــــام حممــــد بــــن ســــعود اإل
 م.1999ه 1420  –م  1999ه 1419اإلدارة العامة للثقافة والنشر،  

، للدكتور    شامي )معاصر(، الناشـر: دار الفكـر،  موسوعة املدن العربية واإلسالمية -117
 م.1993لبنا ، العريب، الطبعة األوىل   –بريوت 

عيسـى بـن    ، لكمال الدين أيب البقاء حممد بن موسى بنالنجم الوهاج يف شرص املنهاج -118
ــافعي )ت:   ــدَِّمريي الشـــ ــي الـــ ــاج  808علـــ ــر: دار املنهـــ ــة علميـــــة، الناشـــ ه(، حتقيـــــق: جلنـــ

 م.2004  -هـ  1425)جدة(، الطبعة: األوىل 
تعذب يف تفسووري غريووب ألفوواظ املهووذب -119 ، أليب عبـد هللا حممــد بـن أمحــد بــن  الوونظم اُلُمسووُ

ــال )ت:   ــرك  املعـــروف ببطـ ــال الـ ــليما  بـــن بطـ ــد بـــن سـ ــدكتور  ه(، حتقيـــق633حممـ : الـ
ــر:   ــام النشــ ــة، عــ ــة املكرمــ ــة، مكــ ــة التجاريــ ــر: املكتبــ اِ ، الناشــ ــي ــي  ســ ــد احلفــ مصــــطفى عبــ

 (.2م )جزء 1991(، 1م )جزء 1988
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ــزة  هنايوووة احملتووواج إىل شووورص املنهووواج -120 ــد بـــن أيب العبـــاس أمحـــد بـــن محـ ، لشـــمس الـــدين حممـ
ــي )ت:   ــدين الرملـ ــهاب الـ ــة األ1004شـ ــر، بـــريوت، الطبعـ ــر: دار الفكـ ـــ(، الناشـ ــرية  هـ خـ

 م.1984-هـ1404
، أليب املعــايل عبـــد امللــك بـــن عبــد هللا بـــن يوســف بـــن  هنايوووة املطلوووب يف درايوووة املوووذهب -121

ه(، حتقيـق: الـدكتور عبـد العظـيم حممـود  478حممد اجلوي  اْلمحلقب إبمام احلرمني )ت:  
 م.2007-هـ1428الّديب، الناشر: دار املنهاج )جدة(، الطبعة: األوىل  

، جملـد الـدين أيب السـعادات املبـارك بـن حممـد الشـيباين  ديث واألثوورالنهايووة يف غريووب احلوو  -122
ه(، حتقيــق: طــاهر أمحــد الــزاوى، وحممــود حممــد  606اجلــزري املعــروف اببــن األثــري )ت:  
 م.1979 -هـ  1399بريوت،   -الطناحي، الناشر: املكتبة العلمية 

اين املر ينـاين )ت:  أليب احلسـن علـي بـن أيب بكـر الفر ـاهلداية يف شوورص بدايووة املبتوودي،  -123
 لبنا .  –بريوت    –ه(، حتقيق: طالل يوسف، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  593

، إلمساعيــل بــن حممــد أمــني بــن مــري ســليم  هديووة العووارفني أمسوواء املووؤلفني وآاثر املصوونفني -124
ـــ(، الناشـــــر: طبـــــع بعنايـــــة وكالـــــة املعـــــارف اجلليلـــــة يف  1399البـــــاابين البغـــــدادي )ت:   هـــ

م، أعــادت طبعــه ابألوفســت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب  1951لبهيــة اســطنبول  مطبعتهـا ا
 لبنا .  –بريوت 

هــ(،  764، لصـالح الـدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـد هللا الصـفدي )ت:  الوايف ابلوفيووات -125
بـــريوت، عـــام    –حتقيـــق: أمحـــد األر عوط، وتركـــي مصـــطفى، الناشـــر: دار إحيـــاء الـــرتاث  

 م.2000 -هـ  1420النشر:  
ــد الغـــزايل الطوســـي )ت:  ز يف فقوووه اإلموووام الشوووافعيالووووجي -126 ــد بـــن حممـ ، أليب حامـــد حممـ

ه(، حتقيق: علي معـوض، وعـادل عبـد املوجـود، الناشـر: دار األرقـم بـن أيب األرقـم  505
 م.1997  –ه  1418لبنا ، الطبعة األوىل  –بريوت   –

ــزايل الطوســــي )ت:  الوسوووويط يف املووووذهب -127 ه(،  505، أليب حامــــد حممــــد بــــن حممــــد الغــ
القـاهرة، الطبعـة:    –حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، وحممد حممد اتمر، الناشـر: دار السـالم  

 ه.1417األوىل 
لشـــمس الـــدين أيب العبـــاس أمحـــد بـــن حممـــد بـــن  وفيوووات األعيوووان وأنبووواء أبنووواء الزموووان،   -128

هـــــ(، حتقيــــق: إحســــا   681إبــــراهيم بــــن أيب بكــــر ابــــن خلكــــا  الهمكــــي اإلربلــــي )ت:  
 م.1994  –م  1900لبنا ،   –بريوت   –شر: دار صادر عباس، النا
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